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Câmara aprova
prorrogação
do prazo de
entrega do IR
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o Projeto de
Lei 639/21, do deputado Rubens
Bueno (Cidadania-PR), que prorroga até 31 de julho deste ano o
prazo para entrega da declaração
do Imposto de Renda de 2021. O
prazo atual acaba em 30 de abril.
A proposta segue para análise do
Senado.
O cronograma de restituições
não mudará, com o primeiro
lote sendo entregue em 31 de
maio. Para Bueno, a prorrogação
é necessária devido ao aumento
das restrições decretadas na tentativa de conter o contágio pela
Covid-19. O deputado lembrou
que muitas pessoas precisam circular nas ruas para buscar notas
fiscais e documentos, pondo-se
em risco de contaminação. Bueno observou ainda que vários
contabilistas declararam apoio
ao projeto. “Quem já declarou
vai receber a restituição a partir
de maio”, afirmou à Agência Câmara de Notícias.
Em 2020, a prorrogação do prazo foi feita por meio de instrução
normativa da Receita Federal, que
passou o prazo final para 30 de
junho. Na ocasião, o cronograma
de restituição permaneceu o mesmo também, fazendo com que o
primeiro lote fosse liberado em 29
de maio, antes do prazo final de
entrega.

EUA ampliam
até maio auxílio
a pequenas
empresas
A recuperação da economia
norte-americana em ritmo maior
que o previsto não impediu que o
presidente Joe Biden assinasse na
noite de terça-feira a extensão do
Programa de Proteção ao Contracheque (PPP) por mais dois meses, até 31 de maio.
Isabella Casillas Guzman, chefe da Administração de Pequenas
Empresas dos EUA (SBA, espécie de Sebrae com mais poderes),
disse: “Hoje, o presidente Biden
enviou outra mensagem forte para os mais de 30 milhões de proprietários de pequenas empresas
da América afetados negativamente pela pandemia: a ajuda está aqui.”
Mais de 8,2 milhões de empréstimos PPP foram concedidos.

Privatização da Cedae poderá
ser toda com dinheiro público
BNDES bancará 55% e mais uma parcela indiretamente

O

leilão de privatização da
Cedae, companhia de
saneamento do Estado
do Rio de Janeiro, está marcado
para 30 de abril na B3, em São
Paulo. O edital prevê que os novos donos da empresa universalizarão os serviços de fornecimento
de água e esgotamento sanitário
para mais de 12,8 milhões de pessoas em até 12 anos.
O valor mínimo da outorga é
de R$ 10,6 bilhões. A previsão é
de serão aportados no saneamento cerca de R$ 30 bilhões nos 35
anos da concessão.

Mas o novo concessionário terá
ajuda para o pagamento. O BNDES
divulgou que financiará até 30% da
outorga mínima. Além disso, o banco estatal poderá bancar até 55%
dos investimentos, de forma direta
(sem bancos intermediários) e uma
parcela sem limite indiretamente:
“Também poderá ser avaliada
pelo BNDES participação na modalidade de financiamento indireta, que é aquela mediante repasse
de recursos via agentes financeiros parceiros. Caso aprovado, o
financiamento, nesta modalidade
indireta, poderá ser utilizado, in-

clusive, de forma adicional aos
limites de participação direta”,
anunciou o banco.
A Cedae será dividida em quatro blocos, sendo que cada um
deles corresponderá à prestação
de serviço em uma área do estado. Ao todo, 35 cidades estão incluídas no processo de concessão.
Uma empresa ou consórcio pode
levar mais de um bloco, desde que
fique comprovado, por meio de
habilitação técnica, a capacidade
de garantir os investimentos para
a universalização do saneamento.
Página 40

Recorde em São Paulo: 8 em cada 10
lares têm dívida no cartão de crédito
De 2,4 mi de famílias endividadas, 732 mil estão em atraso

A

decisão de muitas instituições financeiras e bancos
em restringir a oferta de
crédito, temendo a inadimplência
em meio ao recrudescimento da
pandemia, levou o cartão a se tornar quase a única alternativa das
famílias para ir às compras, mesmo as mais básicas.
Isso ajuda a explicar, segundo a
Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP),
a alta no percentual de famílias
paulistanas que estão recorrendo mais ao cartão de crédito para
manter o consumo. A Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (Peic) revela que
77,7% dos lares têm alguma dívi-
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Desemprego
deve alcançar
16% ao final
do semestre
A taxa média de desemprego
deve alcançar até 15,5% no primeiro trimestre e pode avançar a
16% no segundo trimestre, analisam os especialistas do Mitsubishi
UFJ Financial Group (MUFG). A
partir do terceiro trimestre, a taxa
recuaria, para 14%, encerrando o
ano em 13%. A expectativa da instituição financeira é de uma taxa
média de desemprego de 14,6%,
acima dos 13,5% de 2020.
O IBGE divulgou nesta quarta-feira que o número de pessoas desempregadas no Brasil foi
estimado em 14,3 milhões no
trimestre encerrado em janeiro,
o maior contingente desde 2012,
início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD
Contínua).
Embora a taxa de desocupação
tenha ficado estável em 14,2%
frente ao trimestre anterior, é a
mais alta para um trimestre encerrado em janeiro. Já o contingente
de pessoas ocupadas aumentou
2% e chegou a 86 milhões. Isso
representa 1,7 milhão de pessoas
a mais no mercado de trabalho em
relação ao trimestre encerrado em
outubro.
A maior parte desse aumento
na ocupação veio da população
informal.
A massa de rendimento real
habitual ficou estável na comparação com o trimestre anterior,
sendo estimada em R$ 211,4 bilhões de reais. Já na comparação
com o mesmo trimestre do ano
anterior, a queda de 6,9% representa uma redução de R$ 15,7
bilhões.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6330
R$ 5,7930
R$ 6,6053
R$ 0,8596
R$ 309,50

ÍNDICES
da com cartão, hoje, na capital, o
maior percentual desde junho de
2012. O número é 4,5 pontos porcentuais acima do registrado em
fevereiro (73,2%), que já era um
recorde.
A pesquisa mostra ainda que
2,41 milhões de famílias estão en-

dividadas na capital paulista. Dessas, 732,5 mil estão com as contas
atrasadas. Tudo isso em um contexto de inflação (só os alimentos
subiram 10,92% em 2020, na região metropolitana de São Paulo),
de queda na renda e do crescimento do desemprego. Página 4

IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

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

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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A fratura brasileira e o Universo em Expansão
Por Fabio Reis
Vianna

E

m artigo publicado esta semana
na revista Foreign
Affairs – uma das mais proeminentes porta-vozes do
imperialismo estadunidense – e assinado por, entre
outros, Marcus Hicks, ex-comandante do Comando de Operações Especiais
dos Estados Unidos na
África durante o período
2017–2019, defende-se a
ideia de que o aumento da
competição entre as grandes potências acende um
alerta vermelho de que os
Estados Unidos deveriam
voltar suas atenções para o
continente africano.
O principal motivador
desta preocupação seria a
necessidade urgente de limitar a “influência maligna” dos dois grandes rivais
estratégicos do hegemon:
Rússia e China.
Citam o aumento da
presença sino-russa no
continente africano, em
que a Rússia sozinha já
teria estabelecido acordos
militares com pelo menos
19 países, e a China, instalado em 2017 sua primeira
base militar internacional
no Djibout.
Cabe ressaltar, que apesar
do artigo da Foreign Affairs
mencionar que houve um
refluxo da presença americana durante a administração de Donald Trump, na
realidade, e num olhar de
longo prazo, desde 2001 a
política externa americana
voltou-se mais agressivamente para África, tendo
sido esta postura, inclusive, um incentivo para uma
maior presença de outros
atores do sistema interestatal naquele continente.
A presença americana na
África, justificada na desculpa do combate ao terrorismo transnacional, foi
portanto, o estopim de um
aumento da presença de
outros atores interestatais, e
por conseguinte, da competição imperialista que neste 2021 pandêmico ganha
contornos ainda mais dramáticos.
Apesar do referido artigo tratar-se especificamente
de uma defesa da presença americana na África, ele
serve como um aviso de como o establishment daquele

país estaria se posicionando
frente a um fenômeno que
vem se aprofundando consideravelmente nos últimos
anos: a nova corrida imperialista.
Sendo assim, é de suma
importância compreender
o papel da América do Sul
neste complexo jogo de poder.
Levando em consideração que o aumento da pressão competitiva no sistema
mundial vem se acelerando
de maneira considerável
desde o colapso da União
Soviética, ganhou contornos imperiais após o 11 de
Setembro e descortinou-se como, de fato, num cenário de quase guerra com
o advento da pandemia,
é possível deduzir que os
acontecimentos recentes
em determinados pontos
da América do Sul a colocam definitivamente como
campo de batalha da disputa mais ampla das atuais
potências pela hegemonia
global.

A crise pandêmica
favoreceria apenas
um único país: os
Estados Unidos
da América
Sintomas deste fenômeno competitivo puderam
ser vistos recentemente em
insinuações de que os chineses estariam realizando
manobras navais em águas
argentinas (quando na verdade foram os americanos
que de fato fizeram exercícios nas proximidades do litoral brasileiro), bem como
na intensificação da crise diplomática entre Venezuela e
Guiana.
Existem muitos pontos
de fratura na América do
Sul, e o mais visível e perigoso talvez resida sobre a
zona de Esequibo, território guianês de 159 mil quilômetros quadrados jamais
reconhecido por Caracas.
No início de março, a
Guiana acusou a Venezuela de ter violado seu espaço aéreo com o uso de dois
drones Sukhoi SU 30, de
origem russa. Prontamente,
Caracas refutou as acusações como sendo falsas.
Repudiado pelo secretário de Estado para Malvinas, Antártica e Atlântico
Sul, Daniel Filmus, mais
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recentemente, a publicação
do novo plano de defesa
britânico – ratificando a
decisão de manter uma presença militar permanente
nas Ilhas Malvinas – trouxe
preocupações a Buenos Aires.
É nítida a presença de
potências estrangeiras em
território sul-americano, e à
luz do expressivo aumento
da pressão competitiva no
sistema mundial – que vem
ocorrendo gradativamente desde a desproporcional
demonstração de poderio
bélico americano contra um
indefeso Iraque em 1991
– a teoria do Universo em
Expansão confirma-se ano
após ano e de maneira cada
vez mais dramática.
Contradizendo a ideia
de que um sistema unipolar, e portanto liderado e
conduzido por um único
hegemon, levaria à “paz
perpétua” de Kant, a teoria
do Universo em Expansão
sustenta a tese de que o jogo de poder global tende
a se reproduzir ad infinitum
como um universo em expansão contínua, anárquica
e sem direção.
Sendo assim, não importa se a disputa é bipolar ou
multipolar: quem está no
topo do sistema tende a expandir ainda mais seu poder
– mesmo que não esteja,
necessariamente, sendo desafiado no momento, como
é o caso do período logo
após o colapso soviético,
em que os Estados Unidos
reinavam absolutos sobre o
resto do mundo.
A realidade fática (e
cruel) que vem a confirmar a teoria do Universo
em Expansão não poderia
caber em uma roupa mais
apropriada que a do momento presente.
Assim como o 11 de
Setembro serviu como a
desculpa perfeita para a expansão do poder global dos
Estados Unidos (neste caso
específico contra um inimigo imaginário – já que o inimigo de sempre, a Rússia,
estava temporariamente fora do jogo), a pandemia da
Covid-19 serve hoje como
escada para um aumento
sem precedentes da pressão
competitiva no sistema interestatal.
Seguindo este raciocínio,
e ao contrário do que os
analistas atlanticistas estão

a dizer, a crise pandêmica
estaria a favorecer apenas
um único país: os Estados
Unidos da América.
Não apenas pelas empresas de tecnologia do Vale do
Silício nunca terem lucrado
tanto quanto agora, mas o
despertar de instintos soberanistas e militaristas
proporcionado pelo caos
pandêmico tornou possível
a concretização do único
consenso fundamental e intocável das atualmente tão
divididas elites estadunidenses: a reprodução e expansão permanente e contínua
de seu complexo industrial
militar.
Expansão esta que nada
mais seria que a viabilização do chamado Domínio
do Espectro Total contido
no DOD Joint Vision 2020,
publicado no ano 2000.
Neste contexto, a América do Sul vem a desempenhar um novo papel no
tabuleiro geopolítico global,
papel este que o longo período de zona de paz sob
influência anglo-saxã teria
amenizado.
Com o aumento da
pressão competitiva ocasionado pelo evento pandêmico, que em outros
termos poderia ser visualizado como uma reação do
hegemon à entrada de novos competidores no sistema, veio um aumento ou
choque de demanda por
recursos energéticos.
Neste cenário, poderíamos exemplificar a perspectiva de um crescente expressivo na demanda global por
petróleo para os próximos
30 anos, sendo que somente China e Índia representariam aproximadamente
50% de toda a demanda.
Tendo em vista que a
América do Sul hoje pode
ser considerada a região detentora das maiores reservas petrolíferas (Venezuela)
e de Lítio (Bolívia) do planeta – e sem falarmos da
Floresta Amazônica e das
reservas de água doce (Brasil) – e à luz dessa ordem
energética global em formação e disputa, não seria
exagero dizer que a nova
corrida imperialista entre as
grandes potências deste início de século estaria paulatinamente se voltando para
a região.
Tal situação abre um
alerta para um país da re-
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gião que atualmente vive a
maior crise de identidade de
toda a sua história: o Brasil. Fraturado internamente
desde antes da pandemia, o
gigante sul-americano nunca se viu tão pressionado e
isolado internacionalmente.

Brasil é campo
de batalha
da disputa
expansionista
mundial neste
início de século
O caos sistêmico iniciado
na Revolução Colorida de
junho de 2013 e que vem
se aprofundando ano após
ano, até culminar na eleição
de Jair Bolsonaro (presidente fantoche emergido do
golpe branco orquestrado
pelo consórcio entre o Alto
Comando das Forças Armadas e o governo americano), finalmente entra em
curto circuito total a partir
do estouro da pandemia da
Covid-19.
Desde então é visível o
descontentamento
crescente de setores das elites
econômicas locais com a
desastrosa gestão da crise
sanitária por parte do atual
governo regido pela junta militar. Ameaçado por
sanções externas de todos
os lados, o país que ultrapassou a marca de 300 mil
mortes vive uma fratura interna sem precedentes em
sua história.
Algo pouco lembrado, mas já em outubro
de 2019, os escritores
lusófonos Mia Couto e
José Eduardo Agualusa,
em visita ao Brasil, se
disseram impressionados com o clima de animosidade política local,
chegando a comparar o
gigante sul-americano
com países africanos como Moçambique e Angola durante o período
pré-guerra civil.
Ao mesmo tempo em que
policiais militares do Rio de
Janeiro organizam marchas
vestidos com sugestivas camisas pretas em defesa do
presidente Jair Bolsonaro,
policiais militares do Estado da Bahia ameaçam instalar o caos com um motim
contra o governador local
(Rui Costa, do Partido dos
Trabalhadores, adversário
de Bolsonaro).

Em meio à escalada das
tensões, a queda de braço
entre governo e parlamento
se acentua, e em particular
no que diz respeito a duas
questões de relevância geopolítica: o 5G e a vacina
Sputnik V.
Mesmo que não fique
claro nas matérias veiculadas pela imprensa hegemônica brasileira, é visível
que o Governo Bolsonaro
atua deliberadamente como
representante dos interesses dos Estados Unidos no
Brasil.
As dificuldades criadas
para a aprovação da vacina
russa Sputnik V e a ameaça
constante de exclusão da gigante de tecnologia chinesa
Huawei do grande leilão do
5G no país refletem o papel
atual do Brasil como campo
de batalha da grande disputa expansionista do sistema
mundial neste início de século.
A fratura social e a divisão cada vez mais profunda no seio das elites locais
expõem o risco seríssimo
de um país que a qualquer
momento pode sair do controle.
A notícia de que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) teria
enviado uma carta ao Sr.
Joe Biden e ao seu secretário especial Climático,
John Kerry, solicitando
um canal direto de comunicação – e ao largo do
governo brasileiro – para
tratarem de assuntos ligados à Amazônia abre um
alerta gravíssimo sobre algo que, para os conhecedores da história, não seria
novidade.
Tendo em conta que a
competição geopolítica entre as grandes potências
costuma se concentrar em
zonas de fratura do sistema mundial, a história nos
ensina que sociedades fraturadas – e em Estados enfraquecidos – tendem a se
tornar objeto de joguetes
divisionistas nas mãos das
grandes potências.
Com todo respeito à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – tão maltratados e ameaçados pelo atual
governo – mas o momento
pede uma profunda reflexão sobre isso.
Fabio Reis Vianna é escritor e
analista geopolítico.
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Nova Zelândia aumenta
mínimo e imposto sobre ricos
A Nova Zelândia teve uma das mais baixas taxas de casos e mortes por Covid-19. Para uma população de quase
5 milhões de habitantes, foram registrados 2.497 casos e
somente 26 óbitos. O fato de ser uma ilha e razoavelmente
isolada ajudou no sucesso, mas isso não teria acontecido
não fosse a liderança firme da primeira-ministra Jacinda
Arden – não à toa, reeleita com votação avassaladora. Ela
não hesitou em fechar o país quando necessário e, acima de
tudo, manteve comunicação direta com os cidadãos.
Nesta quinta-feira, Arden anunciará os passos para recuperar a economia. O salário mínimo será elevado para
US$ 20 por hora, aumento de US$ 1,14. Serão beneficiados 175.500 trabalhadores, e calcula-se que haverá um incremento na massa salarial anual de US$ 216 milhões. O
mínimo por lá já era um dos 5 maiores do mundo.
Na outra ponta, a alíquota de Imposto de Renda para
qualquer pessoa que receba mais de US$ 180 mil por ano
– cerca de 2% dos habitantes – subirá para 39%. A arrecadação deverá crescer US$ 550 milhões por ano. Os
números acima dão uma ideia da baixa desigualdade no
país: enquanto cerca de 100 mil pessoas se enquadram na
faixa com ganhos mais altos, 175.500 – cerca de 3,5% da
população – recebe o salário mínimo.
Ainda que com problemas de alto custo das moradias
e avanço da pobreza entre crianças, a Nova Zelândia dá
exemplo de que, entre saúde e economia, fica com os dois.

Mais um
Apesar da Covid-19, a economia do Vietnã cresceu 2,9%
em 2020 – uma das maiores taxas de crescimento do mundo – e este ano deve crescer nada menos do que 6,5%,
graças a fortes fundamentos econômicos, medidas de contenção decisivas e apoio governamental bem direcionado,
de acordo com a última avaliação anual do FMI sobre a
economia do país.
O país registrou 2.594 casos e apenas 35 mortes, para
uma população de mais de 95 milhões de habitantes.

Viva o Rio
Os novos Embaixadores de Turismo do RJ receberam o
título em cerimônia virtual no último domingo. O prêmio,
que em 2021 chegou a sua 31ª edição, é uma homenagem
àqueles que se destacam ao enaltecer o Estado do Rio de
Janeiro em suas atividades e é uma iniciativa da Fundação
Cesgranrio e do Portal Consultoria em Turismo Bayard
Boiteux.
Entre os eleitos estão a pesquisadora Margareth Dalcolmo; Eduardo Wanderley, da Petrogold; Orlando Giglio, do
Iberostar; Patrick Sabatier, da L’Óreal; a ceramista Solange
Mano; e a jornalista Sônia Araripe.

31 de março ‘não comporta
exaltação de um golpe’

“

O dia 31/03 não
comporta a exaltação
de um golpe que lançou o país em anos de uma
ditadura violenta e autoritária. Ao contrário: é momento de exaltar o valor da nossa democracia conquistada
com suor e sangue. Viva o
Estado de Direito”. Assim,
o ministro Gilmar Mendes
se manifestou pelo Twitter
de que o” momento é de
valorizar a democracia no
país.”
Na mesma rede social,
o ministro Luís Roberto Barroso, que também
é presidente do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE),
disse que o período foi
marcado por censura aos
meios de comunicação e
“regras eleitorais manipuladas”.
“Só pode sustentar que
não houve ditadura no
Brasil quem nunca viu um
adversário do regime que
tenha sido torturado, um
professor que tenha sido
cassado ou um jornalista
censurado. Tortura, cassações e censura são coisas
de ditaduras, não de democracias”, escreveu Barroso.
O novo ministro da De-

fesa, general Walter Braga
Netto, logo após anunciar
nesta quarta-feira os novos
comandantes do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica, destacou a defesa das
liberdades democráticas como uma das principais missões das Forças Armadas
brasileiras.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu até os próprios
militares nos últimos dias
ao trocar o comando do
Ministério da Defesa, antes
chefiado pelo general Fernando Azevedo e Silva, , ao
indicar Braga Netto, então

ministro da Casa Civil, e
ordenar trocas no comando
das três instituições militares.
Na sua primeira Ordem
do Dia, mensagem com leitura obrigatória nos quartéis, Braga enalteceu o regime que levou o país a quase
três décadas sem liberdades
democráticas plenas. Responsabilizou a Guerra Fria
que “envolveu a América
Latina, trazendo ao Brasil
um cenário de inseguranças com grave instabilidade
política, social e econômica.
Havia ameaça real à paz e à
democracia”.

Maior taxa
de rejeição

no período de 15 dias. Os
que consideram o trabalho
“bom ou ótimo” somam
26% (ante 24% no levantamento anterior).

Senado mostra que 88%
dos entrevistados apoiam
a compra de vacinas contra
a covid-19 não apenas pelo
governo federal, mas também por estados e municípios. Além disso, a pesquisa
indica que 81% dos entrevistados apoiam a aquisição
dessas vacinas pela iniciativa privada.

rio da Saúde atualizado em
19 de março previa a entrega de 47,3 milhões de doses.
“Em relação às vacinas do
mês de abril, a previsão é de
25,5 milhões de doses. Há
atraso na entrega das duas
principais indústrias nacionais: Butantan e Fiocruz. A
questão da Bharat, a vacina indiana, a Anvisa ssuspendeu a planta”, afirmou
Queiroga.
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira
o texto-base do Projeto de
Lei 1011/20, que estabelece
prioridade para 16 grupos
dentro do plano de vacinação
contra a Covid-19. Devido a
divergências sobre como fazer a votação dos destaques
apresentados, o deputado
Eduardo Bismarck (PDTCE), na presidência dos trabalhos, aceitou ponderação
da relatora, deputada Celina
Leão (PP-DF), e transferiu
essa votação para a próxima
semana.

Novpesquisa PoderData divulgada na noite desta
quarta-feira e realizada entre
segunda e quarta-feira com
3.500 pessoas revela crescimento na rejeição a Jair
Bolsonaro e na reprovação
ao trabalho do governo federal. O governo Bolsonaro
é hoje rejeitado por um recorde de 59% dos eleitores,
um crescimento de cinco
pontos, em comparação aos
54% da pesquisa de duas
semanas anteriores. Tratase d taxa mais alta registrada
desde o início da pandemia
por esse levantamento.
Já a avaliação negativa do
trabalho de Bolsonaro manteve-se estável, num nível
alto. A proporção dos que
consideram a atual gestão
“ruim ou péssima” passou
de 52% para 53% (oscilação
dentro da margem de erro)

Direito
fundamental
O Plenário do Senado
aprovou os dois turnos
da proposta de emenda à
Constituição (PEC 4/2018)
que inclui o acesso à água
potável na lista de direitos
fundamentais. De acordo
com o instituto Trata Brasil,
35 milhões de pessoas no
país não têm acesso à água
tratada. A PEC teve como
relator o senador Jaques
Wagner (PT-BA). A matéria
segue para o exame da Câmara dos Deputados.

Apoio à compra
de vacinas
Uma pesquisa do Data

PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DO APOSENTADO DA VALE
CNPJ Nº 39.419.809/0001-98
RETIFICAÇÃO
Na publicação das Demonstrações Contábeis - Exercício 2020,
realizada neste jornal Monitor Mercantil - Rio de Janeiro, edição de
31/03/2021, retifica-se:
- No Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde onde
se lê: Outras Despesas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde
leia-se: Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde.
- No item Superávits do Exercício faltou incluir o cabeçalho:
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ mil).
- No item 12.2 Contingências com Risco de Perda Possível, na Nota
Explicativa uma parte do texto foi publicado em duplicidade leia-se: Já
a demanda 0159225-92.2016.8.19.0001, refere-se à Execução Fiscal
proposta pelo Município do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Enquanto
que, o processo 0156666-31.2017.8.19.0001, trata-se dos Embargos à
Execução, medida processual necessária para suspender a tramitação da
execução fiscal, sendo necessária a garantia do juízo, isto é, depósito do
montante discutido a título de ISS.
- Em Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, no item Caixa Líquido
das Atividades Operacionais faltou incluir o valor de 2020. Leia-se:
Caixa Líquido das Atividades Operacionais - ano 2020 - valor 2.026.

Mais redução
em abril
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta
quarta-feira, reduziu quase
pela metade a previsão de
vacinas a serem entregues
ao Brasil pelos produtores
em abril. Segundo ele, o governo federal trabalha com
a estimativa de 25,5 milhões
de doses disponíveis no
próximo mês.
Cronograma do Ministé-

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
CONVOCAÇÃO PARA AGO E AVISO AOS ACIONISTAS DO ARTIGO 133
DA LEI 6404/76. A REIT convoca seus acionistas para AGO a se realizar no
dia 30/04/2021, às 10h em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ,
para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas por auditores
independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/20; e (ii) deliberar
pela destinação do resultado do exercício findo em 31/12/20. A REIT informa
aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, que se encontram
disponíveis, em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ, os
documentos do artigo 133 da lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Rápidas
A Escola de Inovação e Políticas Públicas da Fundação
Joaquim Nabuco (EIPP/Fundaj) publicou editais para dois
cursos de pós-graduação, gratuitos e virtuais, com duração aproximada de 18 meses: “Especialização em Gestão
Pública e Inovação” e “Especialização em Economia e Desenvolvimento Regional”. Inscrições de 29 de abril a 7 de
maio pelo e-mail cac.lato@fundaj.gov.br indicando no assunto os nomes dos cursos *** Compliance para Pequenas
e Médias Empresas. Aportes teóricos e práticos para gestores, docentes e discentes (Editora Forum) é o primeiro
livro sobre o tema direcionado ao nicho das PMEs. A organização é de Cristiane Cola e Luana Lourenço.

O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aprovou proposta da Diretoria Executiva,
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
2022, para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no
montante bruto de R$ 2.899.853,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos),
do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do
valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da
legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que
deverão comprovar esta condição em até 10 (dez) dias úteis antes da data
designada para o pagamento, enviando documentação comprobatória para:
Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A., aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. Álvaro Veras
do Carmo. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): alvaro.
carmo@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia
referentes ao exercício social do ano de 2021, sem nenhuma remuneração
a título de atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos
juros sobre o capital próprio os Acionistas com posição final de ações da
Companhia em 06 de abril de 2021. O pagamento será efetuado na data
de 26 de abril de 2021. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R$ 0,07552;
Valor bruto por ação PN (preferenciais): R$ 0,08307.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Álvaro Veras do Carmo
Diretor de Relações com Investidores
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LEILÕES &
COMPANHIA

Cartão de crédito: dívidas batem 77,7%,
maior taxa desde junho de 2012

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

E

A maior casa de
leilões do mundo

D

esde 1744, o ano de sua fundação, a Sotheby’s é
considerada a maior casa de leilões do mundo. A
Sotheby’s realiza leilões em Nova York, Londres, Paris, Milão, Genebra e Hong Kong. As áreas de atuação
incluem obras de arte excepcionais, vinhos finos, artes
decorativas, e relógios, além de muitas outras categorias de
colecionismo.
O calendário, originalmente dedicado a leilões presenciais, foi ampliado com a introdução gradual de leilões
online. Em 2020, como consequência das restrições
impostas pela pandemia, a revolução digital conquistou
novos patamares: a Sotheby’s foi a pioneira do mercado
ao apresentar em leilão live streaming, conectando Nova
York, Hong Kong e Londres, assistido por pessoas ao
redor do mundo.
Mas a atuação da Sotheby’s vai muito além dos leilões,
apresentando um market place diversificado, o Buy Now;
agenciando a compra e venda de obras e peças de valor
através de Private Sales (vendas privadas); integrando à
sua plataforma uma rede de Galerias de Arte; disponibilizando para compra na Wine Store (você será direcionado
para uma página em inglês) uma criteriosa seleção de
vinhos sugerida por especialistas; e muito mais.
A Sotheby’s Brasil abriu em 2011 com a missão de
facilitar o seu acesso a todo leque de serviços oferecidos
que incluem auxílio na logística de transporte para consignações ou aquisições na Sotheby’s.

Andar na Avenida Rio Branco
Bianca Soares Pais de Carvalho (bspleiloes.com.br/
Principal.asp) está anunciando leilão de andar inteiro na
Avenida Rio Branco, 43, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro,
com 220 m². O prédio é construção de 1957 em concreto
armado e alvenaria de tijolos, sob pilotis. Trata-se de um
condomínio de salas com fins comerciais, dividido em 22
andares e 2 elevadores para transitar entre eles, contando com sistema de segurança com câmeras na portaria e
em todos os andares. Não oferece garagem. Próximo à
região do Porto, revitalizada recentemente, com restaurantes, museus e centros culturais. Fechamento dos lances:
26/4/2021 às 12h. Lance inicial: R$ 723.500,00.

Aeronave Piper Aircraft
Milan Leilões (milanleiloes.com.br) anuncia leilão de
aeronave Piper Aircraft – Malibu Mirage – PA-46-350P,
prefixo PR-VRB, ano 2008. É um modelo PA-46-350P, número de série 4636439, ano de fabricação 2008, cor predominante Branca, matrícula 17636, peso máximo decolagem
1.969kg. Capacidade: 5 passageiros e 1 tripulante. Dados
gerais: piloto automático Warning System, GPS Garmin,
radar e ar-condicionado. Leilão agendado para 28/4 às 14h.

Leilão da frota da EcoUrbis
O Superbid Marketplace está promovendo até o dia 6
de abril um leilão de bens da Ecourbis, empresa que atua
na concessão de serviços de coleta, transporte, tratamento
e destinação de resíduos domiciliares e de saúde da área
Sudeste da capital paulista.
Com uma variedade de 37 lotes disponíveis, há caminhões compactadores de lixo com lances a partir de R$
56 mil, sendo uma grande oportunidade para quem busca
renovar a frota e adquirir bens com valores de investimento favoráveis. Mais detalhes dos lotes disponíveis em
superbid.net

Promoção de arte e
antiguidades
Grande leilão de arte e antiguidades com 15 obras com
Valdir Teixeira (valdirteixeiraleiloeiro.com.br). Destaque
para antigo e raríssimo par de tocheiros de altar, D. José,
séc. XVII/XVIII, em prata de lei e jacarandá. Altura: 80cm.
Bem avaliado em R$ 17.000,00. Dia do leilão: 5/4/2021.

m meio à inflação
dos alimentos e o
impacto na renda
– principalmente dos estratos sociais inferiores -, as
famílias paulistanas estão
recorrendo mais ao cartão
de crédito para manter o
consumo. É o que indicam
os dados de março da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic) da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo (Fecomércio-SP): 77,7% dos lares têm
alguma dívida com cartão,
hoje, no município, o maior
percentual desde junho
de 2012. O número é 4,5
pontos porcentuais acima
do registrado em fevereiro
(73,2%), que já era um recorde histórico.
Esta modalidade de dívida foi responsável pela
manutenção do cenário de
aumento do endividamento pelo quarto mês seguido,
agora atingindo 60,9% das
famílias paulistanas – alta de 1,7 ponto porcentual
em relação a fevereiro. A
inadimplência, por sua vez,

parece mais controlada na
cidade: subiu apenas 0,2
ponto porcentual, fechando
março em 18,4% (era 18,2%
em fevereiro e 18,7% em janeiro). O mesmo acontece
com aqueles que declaram
não ter condições de arcar
com as dívidas – 8,4%, ante
os 8,3% de fevereiro.
A pesquisa mostra, portanto, que 2,41 milhões de
famílias estão endividadas
na capital paulista. Dessas,
732,5 mil estão com as contas atrasadas.
Para a Fecomércio-SP, o
aumento do endividamento pelo cartão de crédito se
explica também pela postura de muitas instituições financeiras e bancos em restringir a oferta de crédito,
temendo a inadimplência
em meio ao recrudescimento da pandemia. Com isso,
o cartão se torna a única alternativa das famílias para ir
às compras, mesmo as mais
básicas.
No entanto, o indicativo
mais expressivo da pesquisa, para a Entidade, tem a
ver com a deterioração das
condições econômicas das

famílias paulistanas, resultado da ampliação das restrições de funcionamento
de muitas atividades, bem
como do isolamento social
em meio ao auge da crise
sanitária na cidade. Tudo
isso em um contexto de inflação (só os alimentos subiram 10,92% em 2020, na
região metropolitana de São
Paulo), de queda na renda e
do crescimento do desemprego.
Esta deterioração também impacta nas perspectivas da família em consumir: o índice de Intenção
de Consumo das Famílias
(ICF) na cidade de São
Paulo caiu 1,1% em março, registrando 73 pontos.
A queda interrompe uma
sequência de seis meses em
alta e se justifica, principalmente, pela postura das
pessoas em evitar o consumo neste momento. Tanto
é que as variáveis que mais
caíram dentro do indicador foram as de Nível de
Consumo Atual (-2,2%) e
Perspectiva de Consumo
(-2,4%), além da queda da
Renda Atual (-2,2%).

Em comparação a março de 2020, quando a pandemia chegava ao Brasil, o
ICF atual está muito abaixo:
-31,2% em relação àquele mês, quando estava em
106,2 pontos.
O Índice de Confiança
do Consumidor (ICC) aferiu uma queda ainda mais
brusca: -2,9% entre fevereiro e março, fechando este
mês em 112,9 pontos. A retração foi puxada principalmente pelo desempenho da
variável condições econômicas atuais, que ficou em
69,9 pontos – um patamar
4,2% menor do que o de
fevereiro. Na comparação
com março de 2020, o resultado é ainda pior: -35,8%, já
que, naquele mês, estava em
108,8 pontos.
Segundo a entidade, este cenário não deverá ser
modificado enquanto o
auxílio emergencial não
chegar – a primeira parcela, de R$ 250, deve ser paga em abril -, e as medidas
de restrição da abertura de
estabelecimentos e do isolamento social não forem
amenizadas.

Queda na renda das famílias
segura vendas da Páscoa

C

om a alta do dólar
e o impacto em
muitos produtos
tradicionais da Páscoa, como o bacalhau e o vinho, as
expectativas de vendas para
a data esse ano estão bem
tímidas, segundo a Associação de Supermercados do
Estado do Rio de Janeiro
(Asserj).
A expectativa é de um crescimento de menos de 2%
(1,3%) em relação à Pascoa
do ano passado. A queda na

renda das famílias, causada
pela pandemia, é o principal
fator de retração nas compras.
Segundo o presidente da
Asserj, Fábio Queiróz, esta
deve ser a Páscoa das lembrancinhas e das substituições, com uma maior procura por produtos mais em
conta. As apostas de produtos que devem ter uma procura maior são: chocolate
em barra (3%) e colombas
pascais (quase 3%), seguidos do azeite e os bom-

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) DATA E HORA: No dia 31 de março de 2021, às 11:00 horas, mediante
conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social.
2) PARTICIPANTES: Participaram da reunião a totalidade dos Conselheiros
de Administração da Companhia, a saber, Antônio José de Almeida
Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos, e ainda
o Diretor Roberto Correa. 3) MESA: Antônio José de Almeida Carneiro –
Presidente e Roberto Correa – Secretário. 4) ORDEM DO DIA: Aprovação
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020, do Relatório
da Administração e Contas da Diretoria. 5) ASSUNTOS DISCUTIDOS
E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião foram solicitados alguns
esclarecimentos sobre o trabalho da auditoria independente, que foram
respondidos pelo Diretor Roberto Correa. Na sequência os Conselheiros
se manifestaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras, do
Relatório de Administração e das Contas da Diretoria relativas ao exercício
de 2020, que deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária,
ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os procedimentos necessários
à divulgação e publicação das demonstrações financeiras e convocação da
AGO. 6) ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e
lavrada esta ata. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. Antonio José de
Almeida Carneiro - Presidente; Roberto Alexandre de A.A.Quilelli Corrêa Secretário. Conselheiros: Antonio José de Almeida Carneiro; Luiz Serafim
Spínola Santos; José Luiz Villar Boardman.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.
CNPJ: 07.085.695/0002-81
AUDITORIA AMBIENTAL
A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.,
torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em
18/02/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 referente à
Central de Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu - CTR-NI, constituída
por 3 aterros de resíduos urbanos e industriais não perigosos (classes IIA
e IIB), um aterro e unidade processamento de resíduos da construção civil
e demolição, tratamento térmico de resíduos de saúde, unidades de apoio
administrativo e operacional, estação de tratamento de efluentes, lavagem,
lubrificação e abastecimento de frota própria e informa que este estará à
disposição para consulta na Estrada de Adrianópolis, 5.213 – Santa Rita
no município de Nova Iguaçu, no período de 01/04/2021 a 10/04/2021 no
horário das 10h às 15h. Informa, ainda, que o referido relatório também
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/
biblioteca. (Processo E-07/510534/2011)

bons, ambos com 1,5% de
expectativa de aumento nas
vendas. Em relação às bebidas alcoólicas, o destaque
esperado para a data são os
vinhos nacionais (1,3%).
Segundo Queiróz, apesar do momento delicado e
difícil que estamos vivendo,
a Páscoa vem para dar um
respiro e trazer alento para
as pessoas e suas famílias. “O
momento é frágil e as vendas
estão mais tímidas este ano.
Além disso, as pessoas têm

evitado reuniões em família”.
Queiróz ainda dá dicas
de como substituir alguns
itens do almoço de Páscoa: “Peixes nobres, como
salmão e bacalhau, por serem importados, também
sofrem impacto no preço
devido à alta do dólar. Mas
pode substituí-los, com
vantagens, por outros pescados encontrados no litoral brasileiro: uma sugestão
é o cação, que é um peixe
pouco calórico e delicioso”.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8

AVISO AOS ACIONISTAS
A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da Sociedade, na Praia do
Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei nº
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Eugênio Ricardo Araújo Costa
Diretor-Presidente

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
POR MEIO DIGITAL
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os
senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da companhia que realizar-se-á no dia 05 de maio de 2021, quartafeira, às 14:00h, POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação
do mercado e 5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece
que serão enviados em até 10(dez) dias após esta convocação o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31.12.2020. Nos termos do art. 9º. da Lei n. 14.030, de 28 de julho de 2020 e
da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia será
realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da
ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final
da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador,
nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por
acionista, administrador da companhia ou advogado para representá-los e que
tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação
poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da realização da
assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho,
e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 05.04.2021.
Mauro Koogan Lorch – Presidente do Conselho de Administração.
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Três perguntas: as transferências bancárias via Whatsapp
Por Jorge Priori

O

Banco Central concedeu as autorizações
necessárias para implementação do programa
de pagamentos vinculado
ao Whatsapp. A autarquia
federal acredita que esse
novo horizonte poderá
abrir perspectivas de redução de custos de serviços
de pagamentos, enquanto o
Whatsapp está empenhado
nos preparativos finais para
disponibilização da funcionalidade.
Para entendermos
melhor esse processo,
conversamos com Bruno
Segatto, co-fundador da
Xsfera, sobre o que poderá ser feito através do
Whatsapp; o envolvimento da Visa e Mastercard
no processo; a incorporação da funcionalidade ao
Messenger e Instagram, e
a segurança desse processo já que contas de
Whatsapp são passíveis de
clonagem.

O que poderá ser feito
através do Whatsapp? A
conta do aplicativo deverá estar vinculada a um
banco?
No nosso entendimento, poderão ser realizadas
transferências entre contas,
mas não compras em estabelecimentos. Com o tempo deverão ser acrescidas
novas funcionalidades. A
implementação das transferências deverá caminhar
junto com a terceira fase
do Open Banking, que está
prevista para 30 de agosto,
quando serão iniciados os
serviços de transação de
pagamentos.
Para que o Whatsapp
possa ser utilizado com
esta função, a conta do
aplicativo deverá estar
vinculada a um banco ou
a uma fintech que tenha
contas-correntes ou de
pagamentos. Como a
figura do iniciador de
pagamento anda junto

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RODOLPHO DE PAOLI
em face de COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
processo nº 0103949-08.2018.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. SERGIO WAJZENBERG, Juiz da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que em
13/04/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br,
o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 15/04/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 2º
RGI, matrícula nº 88.229, Av. Nilo Peçanha nº 50 grupo 3209 –
Centro- RJ, oferecido valor de comum acordo conf. art. 871, I do
CPC às fls.178/179 e anexo, em 19/2/21 por R$ 1.400.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 8/3/21. Eu, Valmir Ascheroff
de Siqueira, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dr. SERGIO WAJZENBERG, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL CHÁCARA DA TIJUCA em face de ESPÓLIO
DE HELENA MANDARINO CASCARDO e OUTRA,
processo nº 0081767-14.2007.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE HELENA
MANDARINO CASCARDO e ESPÓLIO DE LÍDIA MARIA
CASCARDO, que em 12/04/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 14/04/21, no mesmo local e
hora, pelo preço mínimo de R$ 372.000,00 (60% da avaliação),
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 11º
RGI, matrícula nº 12.885, Rua Hadock Lobo nº 300 bl 1 apto 1001
– Tijuca - RJ, avaliado as fls. 277 em 27/8/20, por R$ 620.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no
site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do
CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 9/3/21. Eu, Rosely Rodrigues
Antunes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação SUMÁRIA, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
AREIA BRANCA em face de JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES,
processo nº 0163229-51.2011.8.19.0001 na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES que em
13/04/21, às 13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 15/04/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI,
matrícula nº 75.133, Rua Roberto Dias Lopes nº 225 apto 202 –
Leme – RJ, avaliado as fls. 383/384 em 30/9/20, por R$
1.200.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos
foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume
e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 22/03/21. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

com o conceito de Open
Banking, pressupõe-se
que o usuário permita ao
Whatsapp ter acesso a sua
conta transacional para
que a transação ocorra
entre instituições financeiras ou dentro da mesma
instituição financeira ou
de pagamento.
Por que a Visa e a
Mastercard estão envolvidas nesse processo?
Como o Whatsapp faz
parte do Programa Facebook Pay, existe previsão
para envolvimento do
Messenger e Instagram?
A Visa e a Mastercard
não possuem relação direta
com a aprovação do Whatsapp como iniciador de
transação de pagamento. A
autorização desses arranjos
servirá para um contexto
maior dentro do programa
do Facebook Pay, cujo modelo de negócio foi criado
para realização de transa-

ções a débito através das
duas empresas. Portanto, o
primeiro passo é a autorização desses arranjos para
que o Banco Central possa
dar continuidade à análise
do Programa do Facebook
Pay.
O Banco Central foi
muito claro com relação
à autorização do Whatsapp como iniciador de
transação de pagamento.
O Facebook Pay ainda
está em análise, portanto,
não há previsão de envolvimento do Messenger e
Instagram.
Contas de Whatsapp
são passíveis de clonagem. Será seguro fazer
esse tipo de transação
pelo Whatsapp?
Esse é um dos grandes
desafios que esse modelo
de negócio vai exigir dos
iniciadores de transação de
pagamentos. Será necessário prever esforços no

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Srs. Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), em atendimento ao artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo,
no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, bem como no
site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 (www.b3.com.br) e no site de
Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente realizada pela Companhia nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. MMX Mineração e Metálicos S.A.
– Em Recuperação Judicial. Joaquim Martino Ferreira - Diretor Presidente
e de Relações com Investidores. RI MMX: E-mail: ri @mmx.com.br Website:
www.mmx.com.br

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Companhia de Capital Aberto
Edital de Convocação da AGE/O da Bemobi Mobile Tech S.A.
Ficam os Srs. acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. ("Cia.") convocados para se reunirem em AGE/O, a ser realizada no dia 30/04/21, às 10h
(“AGOE”), de forma exclusivamente digital, nos termos do Art. 4º, §2º,
inciso I, e Art. 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/09 (“Instrução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Google Meets (“Plataforma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado aos acionistas
habilitados, sem prejuízo da possibilidade de votação a distância por meio
do envio de boletim de voto a distância (“BVD”) previamente à realização da
assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Extraordinária:
1 – alterar o art. 5º do Estatuto Social da Cia. de modo a refletir o aumento
de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de
Administração de 8/02/21. em Assembleia Ordinária: 1 - deliberar sobre
o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/20, e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em
31/12/20, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores
independentes; 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31/12/20; e 3 - fixar a remuneração global dos administradores da Cia. para o exercício de 2021. Informações Gerais: Este edital
de convocação, a proposta da administração, bem como os documentos e
as informações pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes
mencionada, em especial os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei
6.404/76 e os demais previstos nas Instruções da CVM nº 480 e nº 481,
encontram-se disponíveis na sede da Cia. e, também, nas páginas da Cia.
(ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na
rede mundial de computadores. Considerando a pandemia da COVID-19 no
Brasil, sobretudo em razão das restrições existentes à circulação e reunião
de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital,
razão pela qual a participação do Acionista somente poderá ser via Plataforma Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos
termos do Art. 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem necessariamente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Participação
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar e
votar na AGOE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme
o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores.
O link de acesso à AGOE será disponibilizado pela Cia. àqueles acionistas
que se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos abaixo indicados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br (com
solicitação de confirmação de recebimento), em até 2 dias antes da data
de realização da AGOE, ou seja até 28/04/21. a) no caso de pessoa física:
documento de identidade com foto (RG, a CNH, passaporte, carteiras de
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais
expedidas pelos órgãos da Administração Pública); b) no caso de pessoa
jurídica ou fundo de investimento: o representante do acionista deverá apresentar: (i) documento de identidade do representante com foto (RG, a CNH,
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais
e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (ii)
atos societários e/ou documentos pertinentes que comprovem os poderes
dos signatários (iii) o instrumento do mandato com o reconhecimento de firma do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição financeira
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Cia. com, no máximo,
5 dias de antecedência da data da realização da AGOE e, relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos dos acionistas expedidos no exterior
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião ou
Notário Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de
Títulos e Documentos, nos termos da legislação então em vigor. Participação dos Acionistas via BVD: Além da participação na AGOE por meio
da Plataforma Eletrônica, também é admitido o voto a distância por meio
do preenchimento e entrega do BVD, nos termos do Art. 21-A da Instrução
CVM 481, aos agentes de custódia, ao escriturador das ações da Cia. ou diretamente à Cia. As informações completas para a participação digital e/ou
para o envio do BVD estão disponíveis na Proposta da Administração disponível para consulta na sede da Cia. e nas páginas eletrônicas da Cia. (http://
ri.bemobi.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br)
e da CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). RJ, 29/03/21.
Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI
MOBILE TECH S.A..

próprio Whatsapp, na
camada de Open Banking,
e também na camada dos
bancos e das fintechs,
detentores das contas
transacionais. Óbvio que
o mercado inteiro está
caminhando no sentido
de deixar a experiência do
cliente sempre a mais clean
possível, com a menor
quantidade de fricção
possível, mas, ao mesmo
tempo, vai precisar existir
um olhar bastante intenso
no sentido de proporcionar a segurança adequada
para os seus usuários. Sem
isso, muito provavelmente
não vai ter o sucesso que
poderia, mas, certamente,
os participantes de todo
esse ecossistema estão
olhando para isso. Complementando, entendemos que
este aspecto de segurança
é viável, principalmente se
fizermos uma analogia com
o WeChat, que funciona
muito bem na China.

Atualização
do Caixa
Tem é
suspensa
até maio
Em vigor desde o último
dia 14, a atualização dos cadastros do Caixa Tem, aplicativo usado para movimentar
o auxílio emergencial e outros benefícios públicos, será
suspensa até maio, anunciou
nesta quarta-feira o presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães.
Nas últimas duas semanas,
os usuários do Caixa Tem
puderam atualizar o cadastro
no aplicativo. O calendário
termina hoje para os nascidos em dezembro.
Segundo a Caixa, a atualização pretende trazer mais segurança para o recebimento de
benefícios e prevenir fraudes.
Apesar de recomendado pelo
banco, o procedimento não é
obrigatório. Quem deixar de
fazer a atualização não deixará
de receber as parcelas da segunda rodada do auxílio emergencial, caso tenha direito.

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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Rede Ancora RJ, Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S/A
BALANÇO PATRIMONIAL
Nota

Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Estoques
Impostos a Recuperar
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores
Despesas do Exercício Seguinte
Total Do Ativo Circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a Receber
Total do Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Total do Ativo não Circulante
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Sociais
Obrigações Tributárias
Provisões
Adiantamentos / Devoluções Clientes
Outras Obrigações
Total do Passivo Circulante
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Tributárias
Total do Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Ações em Tesouraria
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

04
05
06
07

05

2020

2019

2.903.316
782.033
5.444.953 5.586.232
6.231.323 3.926.865
29.535
49.927
179.065
2.678
2.681
14.661.732 10.476.876

CNPJ : 09.017.015/0001-37
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Reservas de Lucros
Ações em Lucros / Prejuízos
Patrimônio
Subscrito
Reserva Legal
Tesouraria
Acumulados
AFAC
Liquido
Em 31/12/18
495.000
4.889
(40.000)
(884.257) 2.228.525 1.804.157
Resultado do Exercício
(349.219)
- (349.219)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital
- (115.525) (115.525)
Reversão Reserva Legal p/ Absorção de Prejuízos
(4.889)
4.889
(90.000)
(90.000)
Ações em tesouraria
Em 31/12/19
495.000
(130.000)
(1.228.587) 2.113.000 1.249.413
Resultado do Exercício
385.037
385.037
Adiantamento Futuro Aumento de Capital
- 2.086.822 2.086.822
Em 31/12/20
495.000
(130.000)
(843.550) 4.199.822 3.721.272

320.595
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
320.595
Nota
2020
2019
08
60.000
60.000
18 49.476.636 46.038.502
09
505.044
23.340 Receita Operacional Líquida
(46.866.661) (44.194.820)
885.639
83.340 (-) Custo das Mercadorias Vendidas
2.609.975
1.843.682
15.547.371 10.560.216 Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas
(941.793)
(741.302)
Despesas com Pessoal
(1.178.328) (1.118.817)
11 9.296.939 6.186.704
Despesas Tributárias
(91.350)
(59.866)
12
999.426 2.807.518
370.159
151.448
Outras Receitas e Despesas
19
13
20.870
27.667
Total das Despesas Operacionais
(1.841.312) (1.768.537)
14
87.642
29.638 Resultado Antes das Despesas e Receitas
15
84.866
75.890 Financeiras
768.663
75.145
81.781
106.851 Resultado Financeiro
20
(257.648)
(421.304)
9.692
88 Resultado Antes do IR e Contribuição Social
511.015
(346.159)
10.581.216 9.234.356 Provisão para o IR e Contribuição Social
21
(125.978)
(3.060)
Resultado do Exercício
385.037
(349.219)
12 1.156.370
- Resultado por Ação:
777,85
(705,49)
14
88.513
76.447
2020
2019
1.244.883
76.447 05. Contas a Receber
Contas a Receber
4.759.810 5.598.926
17
1.103.578
67.180
495.000
495.000 Outras Contas a Receber
4.199.822 2.113.000 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(97.840) (79.874)
(130.000)
(130.000) (PCLD)
5.765.548 5.586.232
(843.550) (1.228.587) Total das Contas a Receber
3.721.272 1.249.413 Aging List Contas a Receber
145.005
82.993
15.547.371 10.560.216 Vencidos acima de 90 dias
Vencidos até 90 dias
57.875
43.011
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
A vencer até 30 dias
3.573.886 3.655.445
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS
A vencer de 31 a 90 dias
1.043.140 1.809.430
01. Informações Gerais: A Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora e A vencer de 91 a 180 dias
257.376
73.980
Distribuidora de Auto Peças S.A. é uma Cia. por ações, de capital fechado, A vencer de 181 a 365 dias
470.075
18.918
cujos atos constitutivos datados de 12/05/06 estão arquivados na JUCERJA A vencer acima de 365 dias
320.595
sob nº 33300282807. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas (-) Juros a Transcorrer
(4.564) (17.671)
Jurídicas sob o nº 09.017.015/0001-37. Encontra-se sediada na Rua Pirangi, (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
(97.840) (79.874)
198, Olaria/RJ. A Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Contas a Receber
5.765.548 5.586.232
Auto Peças S.A. tem como objeto a comercialização no varejo e por atacado de Segregação
auto peças, acessórios em geral, bem como de qualquer componente de veí- Curto Prazo
5.444.953 5.586.232
culos automotores, pneus e lubrificantes; a importação e exportação de auto LP
320.595
peças, acessórios e demais componentes de veículos automotores; e, a parti- Contas a Receber
5.765.548 5.586.232
cipação societária em outras empresas, inclusive nas de em conta de participa- Contas a Receber por Tipo de Moeda
ção. A Cia. tem unidade na cidade de RJ/RJ e realiza vendas para o mercado Reais
5.765.548 5.586.232
interno e externo. A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada Contas a Receber
5.765.548 5.586.232
pela administração da Cia. em 12/02/21. 02. Bases de Preparação das 06. Estoques
2020
2019
Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis do exercício findo Mercadorias para Revenda
6.236.360 4.016.068
em 31/12/20 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Peças em Garantia Fornecedor
188.201 120.562
novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Provisão para Desvalorização
(193.238) (209.765)
Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Total dos Estoques
6.231.323 3.926.865
Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei 07. Impostos a Recuperar
2020
2019
11.638/07 e da Lei 11.941/09. 03. Resumo das Principais Políticas PIS a Recuperar
5.279
Contábeis: 3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes: No Cofins a recuperar
24.256
Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, ou com expectativa de Total de Impostos a Recuperar
29.535
realização dentro dos próximos 12 meses, são classificados como itens circu- 08. Investimentos
2020
2019
lantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores e
12 meses são classificados como itens não circulantes. 3.2. Compensação Exportadores de Autopeças e Franquias S.A.
60.000
60.000
Entre Contas: Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e Total dos Investimentos
60.000
60.000
passivos, ou receitas e despesas, são compensados entre si, exceto quando a 09.
Benfeicompensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma bra- Imobilizado
Compu- Equipatorias
sileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da transação.
Máquitadores mentos
em
3.3. Transações em Moeda Estrangeira: Os itens nestas demonstrações
nas e
Telecocontábeis são mensurados em moeda funcional Reais (R$) que é a moeda do
Equipa- Móveis e e Perifé- muni- Imóveis
principal ambiente econômico em que a Cia. atua e na qual é realizada a maioTotal
mentos Utensílios
ricos cações
3º.s
ria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações Taxas de
em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: Depreciação
10,00%
10,00% 20,00% 20,00% 10,00%
os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não Em 31/12/18
monetários pelas taxas de câmbio da data da transação. 3.4. Instrumentos Custo
70.908
230.320 46.886 4.248 118.130 470.492
Financeiros: A Cia. classifica os seguintes instrumentos financeiros como ins- Depreciação
trumentos financeiros básicos: a) Caixa e equivalentes de caixa; b) Instrumentos Acumulada
(51.017) (184.952) (46.886) (2.974) (118.130) (403.959)
de dívida; e, c) Investimentos em ações ou quotas. Os instrumentos de dívida Valor contábil
incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são líquido
19.891
45.368
- 1.274
- 66.533
avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado. Os investimentos em Adições
1.275
2.398
3.673
ações ou quotas são avaliados pelo valor justo por meio do resultado. 3.5. Baixas
(70.656) (192.731) (38.528) (4.248)
- (306.163)
Caixa e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem nume- Depreciação
(6.546)
(21.114)
(40)
(389)
- (28.089)
rário em poder da Cia., depósitos bancários de livre movimentação e aplica- Baixa da
ções financeiras com vencimento de curto prazo de cerca de três meses ou Depreciação
57.326
189.182 37.515 3.363
- 287.386
menos da data da transação. 3.6. Contas a Receber de Clientes: As contas a Saldo Final
1.290
20.705
1.345
- 23.340
receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda Em 31/12/19
de produtos e mercadorias no decurso normal das atividades da Cia. As contas Custo
1.527
37.589 10.756
- 118.130 168.002
a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subse- Depreciação
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da Acumulada
(237)
(16.884) (9.411)
- (118.130) (144.662)
taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recu- Valor contábil
perável (perdas no recebimento de créditos). 3.7. Estoques: Os estoques líquido
1.290
20.705
1.345
- 23.340
estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. O custo Adições
3.118
47.175 32.809
- 408.613 491.715
é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das mercadorias Depreciação
(258)
(5.767) (3.986)
- (10.011)
para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos impostos recupe- Saldo Final
4.150
62.113 30.168
- 408.613 505.044
ráveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamentos. O valor recuperá- Em 31/12/20
vel é o preço de venda estimado diminuído dos custos para revenda. 3.8. Custo
4.645
84.764 43.565
- 526.743 659.717
Investimentos: Os investimentos são quotas de capital de cooperativas de Depreciação
crédito e da Rede Ancora franqueadora, os quais são mantidos ao valor de Acumulada
(495)
(22.651) (13.397)
- (118.130) (154.673)
custo. 3.9 Imobilizado: Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo Valor contábil
custo menos depreciação acumulada. O custo inclui os gastos diretamente líquido
4.150
62.113 30.168
- 408.613 505.044
atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em condições necessárias para 10. Recuperabilidade dos Ativos: Anualmente ou quando houver indicaque seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela administração, e líqui- ção que uma perda foi sofrida, a Cia. realiza o teste de recuperabilidade do
do dos impostos recuperáveis. Os custos subsequentes são incluídos no valor
contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropria- saldo contábil de ativo imobilizado e outros ativos não circulantes, para dedo, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros as- terminar se estes ativos sofreram perdas por desvalorização. Estes testes
sociados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. são realizados de acordo com a seção 27 do Pronunciamento Técnico PME
O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros re- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
2020
2019
paros e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercí- 11. Fornecedores
9.296.939 6.186.704
cio, quando incorridos. A depreciação é calculada usando o método linear du- Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais
9.296.939 6.186.704
rante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revi- Total das Contas a Pagar a Fornecedores
sados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil Aging List Contas a Pagar a Fornecedores
Vencidos
acima
de
90
dias
a)
159.475
62.673
de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recupe67.155
24.807
rável estimado. 3.10. Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Vencidos até 90 dias a)
5.989.147 3.269.080
Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são A vencer até 30 dias
3.012.005 2.747.344
revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos A vencer de 31 a 90 dias
69.157
82.800
ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser A vencer de 91 a 180 dias
9.296.939 6.186.704
recuperável. Para fins de avaliação da perda por desvalorização dos ativos Contas a Pagar a Fornecedores
imobilizado e intangível, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para Contas a Pagar por Tipo de Moeda
9.296.939 6.186.704
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (UGC). Os ati- Reais
9.296.939 6.186.704
vos não financeiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisa- Contas a Pagar a Fornecedores
dos para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresen- (a) R$ 191.148 (R$ 85.851 em 2019) dos valores vencidos são valores a patação das demonstrações contábeis. Uma perda por desvalorização é reco- gar a Rede Ancora Franqueadora, os quais serão abatidos com verbas de
nhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá- marketing.
vel. Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos 12. Empréstimos e Financiamentos
2020
2019
de venda e o valor em uso. 3.11. Contas a Pagar a Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no Instituição
- 1.212.703
curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, Banco Santander - Duplicata descontada
- 1.594.815
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método Banco Itaú - Duplicata descontada
2.155.796
de taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da Banco Itaú - Capital de Giro
2.155.796 2.807.518
fatura correspondente, ajustadas a valor presente quando o efeito for relevan- Total de Empréstimos e Financiamentos
999.426 2.807.518
te. 3.12. Empréstimos e Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, Parcela Circulante
1.156.370
pelo custo da operação, ou seja, o valor presente a pagar à instituição financei- Parcela Não Circulante
2.155.796 2.807.518
ra e, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer dife- Total
rença entre os valores captados e o valor dos pagamentos é reconhecida na Aging List Empréstimos e Financiamentos
- 2.807.518
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam 2020
999.426
em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva. 3.13. IR e 2021
2022
564.721
Contribuição Social: Os tributos sobre o lucro do período compreendem o IR
2023
294.188
e a contribuição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do
297.461
resultado. Os encargos de IR e contribuição social correntes são calculados 2024
2.155.796 2.807.518
com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço do país em que Total
a Cia. atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições Empréstimos e Financiamentos por Tipo de Moeda
2.155.796 2.807.518
assumidas pela Cia. nas declarações de IR com relação às situações em que Reais
2.155.796 2.807.518
a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece pro- Total
visões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às Taxas
- 2,3% a.m.
autoridades fiscais. 3.14. Provisões: São reconhecidas quando a Cia. tem Banco Santander - Duplicata descontada
- 0,8% a.m.
uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de even- Banco Itaú - Duplicata descontada
0,65% a
tos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar
0,87% a.m.
a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável. As provisões são Banco Itaú - Capital de Giro
mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação Os empréstimos são garantidos por fianças e avais.
2020
2019
na data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no 13. Obrigações Sociais
29
tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se Salários a Pagar
300
espera que seja exigido para liquidar a obrigação. 3.15. Apuração do RPA a Pagar
15.421
19.341
Resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o re- INSS a Recolher
4.932
6.205
gime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de FGTS a Recolher
217
2.092
receitas quanto de despesas. 3.16. Reconhecimento da Receita de Vendas: IRRF a Recolher
20.870
27.667
A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou Total das Obrigações Sociais
2020
2019
a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da 14. Obrigações Tributárias
1.151
Cia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abati- PIS a Recolher
5.324
mentos e dos descontos. A Cia. reconhece a receita quando: (i) Foram transfe- COFINS a Recolher
35.107
1.842
ridos ao comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes a pro- IRPJ a Recolher
CSLL
a
Recolher
15.163
1.177
priedade dos produtos; (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segu12.070
14.888
rança; e, (iii) É provável que benefícios econômicos futuros associados a tran- Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais
6.331
875
sação fluirão para a Cia. 3.17. Dividendos: A distribuição de dividendos para os ICMS a Recolher
18.828
4.381
acionistas da Cia. é reconhecida como um passivo nas demonstrações contá- ICMS ST a Recolher
83
beis ao final do exercício, com base no Estatuto Social. 3.18. Julgamento e ISS Retido a Recolher
60
Uso de Estimativas Contábeis: A preparação de demonstrações contábeis ISS a Recolher
87.642
29.638
requer que a administração da Cia. se baseie em estimativas para o registro de Total das Obrigações Tributárias Circulantes
88.513
76.447
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem Parcelamentos a Recolher - Tributos Federais
88.513
76.447
como, a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações con- Total das Obrigações Tributárias não Circulantes
2020
2019
tábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 15. Provisões
63.026
55.699
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimati- Provisão para Férias
16.891
15.735
vas. As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento Provisão de INSS s/ Férias
4.949
4.456
e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis, são: a) Provisão de FGTS s/ Férias
84.866
75.890
Provisão para créditos de liquidação duvidosa; b) Vida útil e valor residual dos Total das Provisões
ativos imobilizados; c) Valor recuperável dos estoques e imobilizados; e d) 16. Provisão para Contingências: A Cia. não possui contingências cuja proPassivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de babilidade de perda tenha sido avaliada como de risco “provável” ou “possível” pelos assessores jurídicos externos. 17. Patrimônio Líquido: a) Capital
êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica da Empresa.
04. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020
2019 Social: O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados
Caixa
187
1.186 no País é de R$ 495.000 formado de 495 ações ON com direito a voto, com
Banco Conta Movimento
109.891
709.498 valor nominal de R$ 1.000 cada uma. b) Distribuição de Dividendos e
Aplicação Financeira
2.793.238
71.349 Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está estabelecida no
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.903.316
782.033 Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2020
2019
Resultado do Exercício
385.037 (349.219)
Ajustado por: Depreciação e Amortização
10.011
28.089
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
17.966
79.874
Provisão para Desvalorização dos Estoques
(16.527)
209.765
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber
(197.282) (2.246.308)
Estoques
(2.287.931)
438.848
Impostos a Recuperar
(29.535)
4.126
Adiantamentos / Devoluções Fornecedores
129.138
4.454
Outros Créditos
10.720
Despesas do Exercício Seguinte
3
(2.681)
Fornecedores
3.110.235 1.118.155
Obrigações Sociais
(6.797)
2.143
Obrigações Tributárias
70.070
(12.227)
Provisões
8.976
14.103
Adiantamentos / Devoluções Clientes
(25.070)
31.264
Outras Obrigações
9.604
(150)
1.177.898 (669.044)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(491.715)
(3.673)
Baixa de Imobilizado
18.777
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
(491.715)
15.104
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Adiantamento Futuro Aumento de Capital
2.086.822 (115.525)
Ações em Tesouraria
(90.000)
(651.722) 1.473.511
Operações com Empréstimos e Financiamentos
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 1.435.100 1.267.986
Aumento (Diminuição) Caixa e Equivalentes
2.121.283
614.046
de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
do Exercício
782.033
167.987
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final
do Exercício
2.903.316
782.033
da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela totalidade dos acionistas presentes na AGO. c) Ações em Tesouraria: As ações em tesouraria são
referentes as transações de compra de ações dos associados que deixaram a
Cia. e são revendidas posteriormente. d) AFAC – Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital: A Cia. possui intenção de integralizar o AFAC existente no exercício de 2021, os referidos valores não sofrem quaisquer tipos de
correção monetária.
2020
2019
18. Receita Operacional Líquida
Revenda de Mercadorias
51.517.067 47.889.918
Total Receita Bruta de Vendas
51.517.067 47.889.918
(-) Devoluções de Vendas
(242.432)
(327.722)
(-) Impostos sobre Vendas
(1.797.999) (1.523.694)
Total de Deduções e Impostos
(2.040.431) (1.851.416)
49.476.636 46.038.502
Receita Operacional Líquida
19. Outras Receitas e Despesas
2020
2019
Bonificações recebidas
8.126
64.409
Receita c/ recuperação de despesas
56.975
Verbas de Marketing recebidas
161.589
140.120
Verbas Comerciais recebidas
182.373
131.341
Verbas REDE CARD recebidas
19.511
Receita com recuperação de sinistro
38.954
Outras Receitas
9.288
Provisão para desvalorização dos estoques
16.526
(209.765)
Provisão para devedores e duvidosos
(17.966)
(79.874)
Total das Outras Receitas e Despesas
370.159
151.448
20. Resultado Financeiro
2020
2019
Receitas Financeiras
Juros Recebidos
24.938
13.246
Descontos Recebidos
3.626
52
3.572
440
Receitas de Aplicações Financeiras
Total Receitas Financeiras
32.136
13.738
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
(44.875)
(56.325)
Descontos Concedidos
(1.727)
(51.184)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos
(118.928)
(44.151)
Encargos financeiros - duplicata descontada
(62.058)
(174.261)
Juros Passivos
(2.980)
(5.843)
IOF
(35.913)
(102.182)
Multa e Juros sobre Impostos
(23.303)
(1.096)
Total Despesas Financeiras
(289.784)
(435.042)
Resultado Financeiro Líquido
(257.648)
(421.304)
21. IR e Contribuição Social
2020
2019
Resultado antes dos IR e Contribuição Social
511.015
(346.159)
Adições do período
67.658
209.765
Exclusões do período
96.064
Prejuízo fiscal
180.553
5.605
Resultado ajustado (Lalur)
302.056
(141.999)
Provisão para o IR e Contribuição Social
(125.978)
(3.060)
O IR e a contribuição social são apurados pelo lucro real trimestral. 22 Cobertura de Seguros: Os bens da Cia. estão segurados conforme discriminado a seguir:
Modalidade
Objeto
Valor Cob. R$
Vigência
Seguro Compreensivo Estoque
4.500.000
De 18/10/20 à 18/10/21
As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de auditoria e, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 23. Eventos Subsequentes – Covid
19: Em 11/03/20 a OMS declarou como pandemia a disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19), resultando no fechamento temporário das atividades econômicas não essenciais. A Cia. sofreu reflexos negativos em alguns
meses devido as medidas de isolamento decretadas por entes governamentais, gerando a redução de suas atividades e de seus parceiros comerciais.
No entanto, durante o ano ocorreu um forte aumento na demanda de autopeças, o que proporcionou a recuperação do nível de atividade, das vendas e
das margens orçadas para o período. A Cia. adotou todos os protocolos de
prevenção, visando proteger a saúde e a vida de seus colaboradores, concedendo férias, reduções de jornadas e afastamento dos colaboradores pertencentes ao grupo de risco. Restrições também foram aplicadas quanto ao
recebimento de visitas, viagens de negócios, reuniões e eventos corporativos.
Diante das ações tomadas pela Administração da Cia., dos valores já refletidos nas demonstrações contábeis e por ter retornado a sua normalidade operacional, não foram identificados outros impactos relevantes que possam vir a
afetar significativamente a situação financeira e patrimonial da Cia., tampouco
às estimativas e os julgamentos contábeis. A Administração continua monitorando o mercado e suas possíveis consequências para a Cia., decorrentes da
evolução da pandemia, podendo tomar novas ações que mitiguem eventuais
impactos negativos em suas demonstrações contábeis.
Diretor Administrativo - Flávio Leal Spinelli
Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR 047567/O-9
Relatório do Auditor Independente: Aos Diretores e Acionistas da Cia. RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Cia., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no § base para opinião com
ressalvas, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Cia. em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas – NBC TG
1.000 (R1). Base para opinião com ressalvas: a) Conforme nota explicativa
nº 06, a Cia. mantém registrado na rubrica de Estoques o montante de R$
188.201, em 31/12/20 de Mercadorias em garantia a receber do fornecedor,
para os quais não nos foi apresentada a composição do saldo ou relatórios
de controle, desta forma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente
para nos satisfazermos quanto à adequação do valor registrado na rubrica.
b) Conforme nota explicativa nº 09, a Cia. mantém registrado na rubrica de
Imobilizado o montante de R$ 505.044, em 31/12/20. A administração está realizando o levantamento físico dos bens, o reprocessamento da depreciação
e a conciliação do controle patrimonial, desta forma, diante da instabilidade
dos saldos, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazermos quanto à adequação do valor registrado na rubrica. c) Conforme nota
explicativa nº 17d, a Cia. mantém registrado na rubrica de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital o montante de R$ 4.199.822 os quais
não possuem todos os requisitos para a sua classificação no Patrimônio Líquido. Desta forma, o Patrimônio Líquido poderá sofrer redução caso esse
AFAC seja devolvido aos acionistas e não se reverta em capital social. 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 Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalvas. Outros assuntos: As demonstrações contábeis
encerradas em 31/12/19, apresentadas comparativamente, foram auditadas
por nós conforme parecer emitido em 20 de fevereiro 2020, com ressalvas.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a empresa 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 Empresa ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
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livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
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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 empresa. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas

Allianz: Assistências de seguro
residencial mais acionadas no isolamento
Serviços de encanador lideram o ranking com 24% das solicitações

C

om a pandemia do
coronavírus, a assistência 24h foi
uma aliada dos adeptos ao
seguro Residência. De acordo com um levantamento
realizado pela Allianz Seguros, no período de março a dezembro de 2020, foi
registrado um aumento de
42% nos acionamentos dos
serviços de assistência, em
relação ao mesmo período
de 2019.
No período da pesquisa,
os serviços mais acionados
foram de encanador (24%),
eletricista (12%), check-up
lar (7%) e locação (4%),
sendo as maiores motivações os problemas hidráulicos (25%), consertos de
eletrodomésticos (21%) e
elétricos (11%).
“Nos primeiros meses
de isolamento, de março a
maio, os acionamentos foram mais tímidos, devido
à preocupação dos segurados em receber terceiros.
Com a flexibilização, vimos as solicitações pelos
serviços serem retomadas.
Afinal, quanto mais tempo
em casa usufruindo de sua
estrutura, mais imprevistos
tendem a acontecer, com
os clientes precisando de

respaldo para problemas
emergenciais”, conta David
Beatham, diretor executivo
de Massificados e Vida da
Allianz Seguros.

nhia, refletindo o interesse
dos consumidores”, afirma
David Beatham.

Assistência 24h

Um pacote de assistência 24h precisa estar em
linha com as necessidades do segurado dentro de
casa, além de atender outros fatores que permeiam
a sua vida fora do lar. O
plano mais completo da
Allianz oferece 74 serviços, incluindo assistência
a pets, bicicletas, além de
check-up kids, idoso e outras facilidades. “A variedade de itens que pode ser
contemplada em uma única apólice de seguro confirma a importância que
damos no amparo total ao
dia a dia do segurado, que
ainda conta com garantia
na prestação de quaisquer
serviços”, diz Beatham.
Além dos serviços prestados à equipamentos de
linha branca, como geladeiras, fogão, micro-ondas,
a Allianz oferece consertos
de linha marrom também
– os eletrônicos de uso doméstico, como televisão,
home-theaters, aparelhos
de áudio.

Nos meses analisados
pela Allianz, foram registrados mais acionamentos nas
capitais brasileiras, onde estão concentradas a maioria
das apólices da empresa. Os
top 5 estados com mais solicitações foram: São Paulo
(47%), Minas Gerais (13%),
Paraná (11%), Santa Catarina (6%) e Rio de Janeiro
(5,5%).
A Allianz também percebeu um aumento na procura dos seguros Residência
Especial e Exclusivo – as
ofertas mais completas da
companhia. O dado reflete
uma crescente de preocupação dos consumidores em
qualificarem a proteção de
seus patrimônios.
“Esse cenário pôde ser
percebido pelas áreas Técnica e Comercial, que foram
mais acionadas na busca
por informações e entendimento do produto por
parte dos corretores que
trabalham com a compa-

Principais benefícios

No Brasil há 115 anos,
a Allianz Seguros atua em
ramos elementares e saúde
empresarial e está presente
em todo o território nacional por meio de filiais em
todo o país, 27 centros automotivos C.A.S.A. e mais
de 33 mil corretores de seguros. A Allianz Seguros é
uma das líderes no setor de
Ramos Elementares, 2ª em
Automóvel e 1ª em Condomínio.
Tendo como premissa
desenvolver ações de longo
prazo, tanto nos seus negócios como no campo social,
há 25 anos um grupo de
funcionários criou a ABA
- Associação Beneficente
dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período,
mais de 7.000 crianças e
adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de
São Paulo) foram atendidos
pela ABA, por meio de atividades complementares à
educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o
Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país.
Desde sua inauguração, em
novembro de 2014, já recebeu mais de 7,5 milhões de
pessoas.

Carteira de clientes por adesão da Qualicorp cresce 23%
Em 2020, a carteira consolidada de clientes de planos de saúde coletivos por
adesão da Qualicorp S/A
(B3: QUAL3) apresentou
crescimento de 23% na
comparação com o ano anterior, atingindo 1,6 milhão
de beneficiários. No segmento Médico-Hospitalar,
o core business da companhia,
a carteira cresceu 8,3% no
ano passado, chegando a
quase 1,2 milhão de clientes.
Os resultados financeiros
anunciados marcam o fechamento do primeiro balanço anual da nova administração da companhia. A
receita líquida atingiu mais
de R$ 2 bilhões em 2020, o
que representou um crescimento de 1,2% na comparação com 2019. O Ebitda
ajustado encerrou o ano em
R$ 938,9 milhões, ante o de
R$ 964,3 milhões de 2019.
Já o resultado líquido no
período ficou em R$ 392,1
milhões, um crescimento de
5,3% sobre o ano anterior.
“A Quali mostrou resultados sólidos em 2020 em
meio à pandemia do coronavírus e seus efeitos na
economia e sociedade bra-

sileira, o que demonstra o
acerto da nossa estratégia
de crescimento por meio
da inovação e diversificação de portfólio e do movimento de regionalização
da atuação e aquisição de
carteiras”, afirma o CEO da
Quali, Bruno Blatt.
Em 2020, a companhia
lançou mais de 20 produtos
e parcerias no mercado, com
o objetivo de oferecer as melhores alternativas de acesso
à saúde privada de qualidade.
Com os parceiros, a Quali
inovou ao ampliar o leque
de benefícios acoplados ao
plano de saúde, tais como os
planos de saúde familiares
com descontos para mais de
um dependente, serviços de
atendimento por meio de telemedicina e planos odontológicos.
Ao longo do ano passado, a Quali firmou importantes parcerias com diversas operadoras, entre as
quais a Assim Saúde (RJ),
Paraná Clínicas (PR), Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), Centro Clínico
Gaúcho (RS e SC) e mais
de dez Unimeds em todo o
País. A expansão via M&A

também foi significativa, e a
Companhia adicionou mais
de 100 mil vidas e mais de
20 novas operadoras ao seu
portfólio com as aquisições
da Plural/Oxcorp, Health
Adm e Clube Care.
Novo jeito
Focada em um processo
de transformação, iniciado
desde o fim de 2019, sem
precedentes na história da
companhia, a nova administração vem acelerando
a implementação de iniciativas da nova cultura organizacional, conhecida como
#NovoJeitoQualideSer. A
empresa pôs em prática a
metodologia ágil de desenvolvimento de projetos,
permitindo a atuação em
várias frentes de trabalho,
simultaneamente, com inovação e tecnologia.
A Quali também tem intensificado as iniciativas de
inteligência no uso de dados
para melhora na jornada de
experiência do beneficiário.
Prova disso foi a redução
dos cancelamentos, cuja queda foi de 16,5% em 2020,
representando um indicador

de 32,3% da carteira. Em
2019, o índice havia ficado em 38,6%, mostrando
uma melhora na retenção de
Clientes.
Além disso, a Quali reforçou seu time de gestão,
compliance e governança
corporativa. Houve promoções de executivos e contratações de profissionais de
mercado a fim de fortalecer
a alta liderança em áreaschave. Como exemplo, foram criadas novas diretorias e superintendências de
Operações, Atendimento,
Comercial, Marketing &
Comunicação, Experiência do Consumidor, M&A,
Gente & Cultura, Relações
com Investidores e Auditoria, Riscos & Compliance.
Aliado ao processo de
qualificação e reforço da nova administração, a Quali segue apostando na diversidade. Do total de funcionários
no fim de 2020, as mulheres
ocupavam 70% dos cargos
gerais e 55% dos cargos de
liderança, negros ou pardos
representavam 27% do quadro total e os PCDs somavam 100 profissionais, o dobro do ano anterior.

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 Empresa 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. Curitiba (PR), 26/02/21. Cristiano José Ribeiro dos Santos - Contador
CRC (SC) nº 022.513/O-0; Fabio Eduardo Lorenzon - Contador CRC (SC) nº
026.215/O-6; Martinelli Auditores - CRC (SC) nº 001.132/O-9.

Glossário do Seguro da
CNseg é o endereço de
informação qualificada
Palavras e termos específicos presentes em algumas
atividades econômicas normalmente dificultam o entendimento de parcelas de
seu público-alvo, algumas
vezes gerando ruído de comunicação. Não é diferente
no setor de seguros, no qual
verbetes técnicos, como endosso, emolumentos, avaria
prévia, limite Máximo de
Garantia (LMG), podem
causar estranhamento.
Para facilitar o entendimento dos termos adotados pelo setor segurador
pela sociedade em geral, a
Confederação Nacional das
Seguradoras - CNseg disponibiliza o “Glossário do
Seguro”, publicação atualizada recentemente no portal da
Confederação (cnseg.org.br).
O diretor-executivo da
CNseg, Alexandre Leal,
explica que o objetivo do
“Glossário” é permitir acesso a conteúdo de fácil leitura e interpretação. E acrescenta: “Mais informados, os
consumidores podem tomar melhores decisões, baseadas em suas necessidades particulares de proteção

e capacidades financeiras”.
A publicação, integrante
do Programa de Educação
em Seguros e disponível
gratuitamente cnseg.org.br,
colabora efetivamente para
melhorar o conhecimento
de uma matéria muito importante na vida das pessoas
e de seus negócios. Para Leal, o “Glossário do Seguro”
da CNseg alcança todos os
públicos-alvo do Programa: consumidores e potenciais consumidores de seguro
e, também, os representantes
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A publicação apresenta
os principais conceitos que
envolvem os segmentos de
Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas,
Saúde Suplementar, Capitalização e Microsseguros.
Organizada em seções, o
“Glossário do Seguro” traz
a descrição de cada produto,
suas características essenciais, coberturas principais e
adicionais, riscos excluídos
e modalidades de contratação, além de esclarecer as
dúvidas mais comuns dos
consumidores.

Parceria voltada para os
corretores de seguros
A ampliação da presença
nas redes sociais se tornou
uma rotina para pequenos
e médios empresários, independente do seu ramo de
atuação. Com as corretoras,
não seria diferente. Com a
atuação mediante seu público
alvo, a Kuantta Digital fechou
94 assinaturas dos serviços da
Pombox, em um mês e meio.
Com a estratégia implantada
concedendo sete dias grátis, a
conversão aumentou de 16%
para 73%. Com um custo referente a R$ 99,00 mensais,
é possível agendar e portar a
arte personalizada com logo,

diariamente no Facebook e
no Instagram.
As artes são geradas por
um robô que está produzindo 15 mil artes para os
diversos produtos comercializados pelos corretores
e o banco de imagens será
atualizado mensalmente. As
postagens serão agendadas e
publicadas durante o período
contratado, com data e horário pré-determinado pelo
cliente ou pelo responsável
pelas postagens que atua na
empresa. Para mais detalhes,
acesse: www.pombox.com.
br/kuantta

AMX Corretora de Seguros
inicia um novo ciclo
Com a finalidade de dar
continuidade ao ciclo que
diz respeito a incentivo de
vendas aos seus consultores, a AMX Corretora de
Seguros agora é uma Concessionária Qualicorp. O
grupo empresarial líder na
comercialização e administração de planos de saúde
coletivos, se junta a empresa para fortalecer sua base
de negócios. As equipes
que atuam com a comercialização dos contratos terão

direito a premiações pagas
pela administradora e ainda contarão com bônus por
vendas pela corretora.
A corretora se tornou
concessionária de um grupo pioneiro na estruturação
dos planos de saúde coletivos por adesão no Brasil,
um modelo que reúne pessoas em grupos a partir da
sua profissão ou área de
atuação, contando com a
parceria com entidades de
classe.
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Setor público registrou déficit primário de R$11,8 bi em fevereiro
Dívida Líquida aumentou 0,2 ponto percentual

O

Banco
Central
divulgou
nesta
quarta-feira
as
estatísticas fiscais referentes ao mês de fevereiro. Os
dados mostram que o setor
público consolidado registrou déficit primário de R$
11,8 bilhões, ante déficit de
R$ 20,9 bilhões no mesmo
mês de 2020. O déficit primário do governo central
atingiu R$ 22,5 bilhões, enquanto os governos regionais e as empresas estatais
foram, na ordem, superavitárias em R$10,5 bilhões e
R$212 milhões.
No acumulado do primeiro bimestre, o resultado

primário do setor público
consolidado foi superavitário em R$ 46,6 bilhões, ante
superávit de R$35,4 bilhões
no mesmo período do ano
anterior.
Os juros nominais do
setor público consolidado,
apropriados por competência, somaram R$ 29,2
bilhões em fevereiro de
2021, comparativamente
a R$ 28,5 bilhões em fevereiro de 2020. No acumulado em doze meses, os
juros nominais alcançaram
R$ 316,5 bilhões (4,22%
do PIB) em fevereiro de
2021 e R$382,0 bilhões
(5,12% do PIB) nos doze

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3
Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A
convoca os senhores acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, no dia
30/04/21, na sede da Cia., à Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Barra
da Tijuca/RJ, às 11h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)
Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório
Anual da Administração e Dfs. da Cia., referentes ao exercício encerrado em
31/12/20; b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/20;
c) Eleição do Conselho de Administração e do seu Presidente; d) Fixação
da remuneração global dos Administradores para o ano de 2021. Avisos:
Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133, da Lei 6.404/76. Os
instrumentos de representação na Assembleia deverão ser apresentados na
sede social da Cia. nos termos da Lei e do Estatuto Social dela. RJ, 29/03/21.
José Inácio Cercal Fucci - Presidente do Conselho de Administração.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da MMX Mineração e Metálicos
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “MMX”), na forma
prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 30
de abril de 2021, às 12h00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte,
Botafogo, no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906
(“AGO”), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as
contas dos atuais administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do
parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia referentes
ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) Aprovar a destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) Eleger
um membro do Conselho de Administração em razão de renúncia de
conselheiro; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos
Administradores da Companhia. A Companhia esclarece ainda que:
(a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no
site de Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br), os
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em
observância à Instrução CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista
poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como
via boletim de voto a distância, conforme artigo 126 da Lei nº 6.404/76
e Instrução CVM 481/09; e (c) a lista de documentos de representação
necessários e as orientações detalhadas para participação do acionista
na AGO se encontram na Proposta da Administração, disponível nos sites
acima listados.Rio de Janeiro (RJ), 30 de março de 2021.
Fernando Hermanny - Presidente do Conselho de Administração.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00
Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da João Fortes Engenharia S.A. –
Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos do artigo 133, da
Lei n.º 6.404/76, do art. 25 da Instrução CVM n.º 480/09 e do art. 9º da
instrução CVM 481/09, que os documentos e informações relacionados
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a ser realizada no dia 30.04.2021, encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede da Companhia, na Avenida das Américas, nº
3443, bloco 3B, sala 108, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, e no endereço eletrônico da
Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri), podendo ser obtidos também
na página da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br).
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. Roberto Correa - Diretor Geral.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Srs. Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), em atendimento ao artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo,
no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, bem como no
site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 (www.b3.com.br) e no site de
Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente realizada pela Companhia nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. MMX Mineração e Metálicos S.A.
– Em Recuperação Judicial. Joaquim Martino Ferreira - Diretor Presidente
e de Relações com Investidores. RI MMX: E-mail: ri @mmx.com.br Website:
www.mmx.com.br

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

AVISO AOS ACIONISTAS
MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no
art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 30 de abril de 2021, encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de
Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br).
Comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação
aplicável será oportunamente realizada nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

meses terminados em fevereiro de 2020.
O resultado nominal do
setor público consolidado,
que inclui o resultado primário e os juros nominais
apropriados, foi deficitário
em R$ 41,0 bilhões em fevereiro. No acumulado em
doze meses, o déficit nominal alcançou R$ 1.008,2
bilhões (13,45% do PIB)
em fevereiro de 2021, ante déficit de R$ 1.016,6 bilhões (13,62% do PIB) em
janeiro.
Dívidas
A Dívida Líquida do

Setor Público (DLSP) alcançou R$4.619,6 bilhões
(61,6% do PIB) em fevereiro, elevando-se 0,2 p.p.
do PIB no mês. Esse resultado refletiu, sobretudo, os impactos do déficit
primário (aumento de 0,2
p.p.), dos juros nominais
apropriados (aumento de
0,4 p.p.), da desvalorização
cambial de 1,0% (redução
de 0,2 p.p.) e do crescimento do PIB nominal
(redução de 0,3 p.p.).
No ano, a relação DLSP/
PIB reduziu-se 1,1 p.p.,
evolução decorrente, em
especial, da desvalorização
cambial acumulada de 6,4%

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
NIRE 33.3.0030439-8
Companhia Aberta – B3: DMMO3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”) para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 10h00min,
do dia 30 de abril de 2021, na Rua Lauro Müller, nº 116, 12º andar, sala 1201,
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta
de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece que:
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos
sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com
Investidores da Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo
133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009
e 481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia; (II)
para participação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva
participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i)
documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii)
estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento)
ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente
custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação
listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador,
deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data de
realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o disposto
no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar poderá optar
por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância,
nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim
de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por
meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, observadas as orientações constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta data,
bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da
Companhia e nos endereços eletrônicos listados acima. Rio de Janeiro, 30
de março de 2021. DOMMO ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do
Conselho de Administração.

ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
Edital de Convocação de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem
em AGO/E, a ser realizada às 11h do dia 30/04/2021, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o § único do art.
121 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada,
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em AGO: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2020; (ii) destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31/12/2020; (iii) fixar o número de membros do Conselho de
Administração da Cia.; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração
da Cia.; (v) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Cia.; e 2) Em AGE: (vi) rerratificar a remuneração global atribuída aos
administradores no período compreendido entre abril de 2020 e abril de 2021.
Informações Gerais: A Cia. esclarece que (i) poderão participar da AGO/E
os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no art. 126 da Lei 6.404/76,
(ii) os acionistas deverão apresentar com a devida antecedência o comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Cia., expedido por
instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físicas: documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social
consolidado devidamente registrado no órgão competente e a documentação
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso); (c) Fundos de Investimento: último regulamento consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor,
além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata
de eleição dos diretores, conforme o caso); e (d) Procuradores: procuração,
emitida há menos de um ano da data de realização da AGO/E e documento
de identificação com foto do procurador. Visando facilitar a participação dos
acionistas, a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento
e tradução juramentada para português dos documentos expedidos fora do
país. É importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatário dos documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e
que documentos em língua estrangeira estejam acompanhados de tradução
livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar da
AGO/E, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma “Zoom”,
deverão enviar e-mail à Cia. para secretariacorporativa@eneva.com.br,
com antecedência mínima de 48h da realização da AGO/E, ou seja, até às
11h (horário de Brasília) do dia 28/04/2021, solicitando acesso ao sistema
eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia de toda a
documentação necessária para participação na AGO/E, nos termos acima.
Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na assembleia digital e não apresentarem os documentos de participação necessários
no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação na AGO/E. As informações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a serem seguidos
para que os acionistas possam participar e votar à distância na AGO/E, incluindo informações para acesso e utilização do sistema por meio do qual
será realizada a AGO/E, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico:
ri.eneva.com.br. O acionista também poderá exercer o voto na AGO/E por
meio do preenchimento e entrega com antecedência do boletim de voto à
distância. Solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/2009, bem como as orientações constantes do próprio
boletim de voto à distância disponibilizado. Para fins do art. 4º da Instrução
CVM nº 481/2009, a Cia. informa, ainda, que o percentual mínimo do capital
votante necessário para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo
para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5%, nos
termos do art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, conforme alterada.
Por fim, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGO/E encontram-se disponíveis na sede social
da Cia., na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê o
art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/2009. RJ, 30/03/2021.
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A..

(redução de 1,2 p.p.), do superávit primário acumulado
(redução de 0,6 p.p.), do
efeito do crescimento do
PIB nominal (redução de
0,4 p.p.), e dos juros nominais apropriados (aumento
de 0,9 p.p.).
A Dívida Bruta do Governo Geral DBGG – que
compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – alcançou R$6.744,2 bilhões
em fevereiro, equivalente
a 90,0% do PIB, aumento de 0,6 p.p. do PIB em
relação ao mês anterior.
Essa evolução no mês decorreu,
principalmente,

das emissões líquidas de
dívida (aumento de 0,5
p.p.), da incorporação de
juros nominais (aumento
de 0,4 p.p.), e do efeito do
crescimento do PIB nominal (redução de 0,4 p.p.).
No ano, o aumento de 1,1
p.p. na relação DBGG/
PIB decorre, em especial,
da incorporação de juros
nominais (aumento de 0,8
p.p.), das emissões líquidas de dívida (aumento
de 0,5 p.p.), da desvalorização cambial acumulada
(aumento de 0,4 p.p.), e do
efeito do crescimento do
PIB nominal (redução de
0,6 p.p.).

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”)
que será realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10h00, de modo parcialmente
digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), e dos Artigos 121,
124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta de
orçamento de capital para o exercício social de 2021; (iii) deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020; (iv) deliberar sobre a proposta da Administração para
fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia;
(v) deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do
Conselho de Administração; e (vi) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei das
Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das
Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP:
22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br),
e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”),
da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia. Em observância à Lei
das S.A. e às Instruções CVM n.º 165/91 e 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto
múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, item (v) da ordem do dia da
AGO, é de 5%. Conforme determina o artigo 141, § 1º, da Lei das S.A., o requerimento da adoção do processo de voto múltiplo deverá ser com até 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência da realização da AGOE. Instruções Gerais para a
Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo
11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem
participar da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito)
horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o
caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam
como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia;
(b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da
Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma
de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que
tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou
procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que
estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também poderão participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft
Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia e
Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por
meio digital deverá enviar os mesmos documentos necessários à participação
presencial, acrescidos de declaração assinada na qual indicará seu nome, CPF e
endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia.
Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes
da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento
de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO
por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por
meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e
será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº
481/2009. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato
com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do
dia 30 de julho de 2020, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e
exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou
em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link
intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco
transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida por meio digital durante a realização das AGO.Para participar da Assembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo
eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo
link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia
por meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade
do participante e regularidade de sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu
dispositivo, de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o participante deverá manter
a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de
forma a permanecer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar
a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação
dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para
a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da
Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim
de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias
constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data,
do boletim de voto à distância, disponibilizado nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente
para a Companhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº
3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 - ou
para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer
o direito de voto mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim
de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela
Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários.
As instruções de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e
pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, nos termos da
ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá
participar da Assembleia Geral tanto presencialmente, quanto remotamente. No
entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o seu
Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão considerados válidos. Rio de Janeiro, 31 de março de
2021.Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração
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POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16

Relatório da Administração sobre o Exercício findo em 31/12/2020 - A Administração da Polo Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”), sociedade por ações constituída em 31/05/2010, vem apresentar-lhes o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, devidamente acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes. Ambiente Econômico: O ambiente de investimentos em 2020
foi marcado por movimentos importantes, alguns dos quais bastante impulsionadas pela pandemia do Covid. Vimos a redução da Selic a patamares jamais explorados anteriormente, o aumento significativo do risco fiscal, a disparada do
IGP-M, a retomada do crescimento do setor imobiliário, a resiliência do agronegócio, a tração dada ao segmento logístico e de e-commerce, entre outros. No que diz respeito ao setor imobiliário, esse se beneficiou de forma expressiva
dada a mudança do comportamento das pessoas (que passaram a ficar mais tempo em casa) e da redução das taxas de financiamento imobiliário concedidas pelos bancos. Além disso, com a pandemia os bancos de varejo também
adotaram medidas que flexibilizaram o pagamento das parcelas de financiamento imobiliário, crédito direto ao consumidor, de modo que não tivessem altos impactos em seus balanços e superassem o momento da crise. Em um primeiro
instante, o mercado de capitais reduziu o volume de operações, mas tão logo que passado o momento crítico da crise foi observada a retomada do fluxo das empresas emitindo títulos de dívida. Por fim, a administração entende que com
a manutenção das taxas de juros em função dos estímulos ao crédito as empresas continuarão buscando os mercados de capitais como alternativa de financiamento. Atividades da Companhia: A Companhia realizou a emissão e distribuição de novos CRI, conforme abaixo descritos: Em 2020, a Companhia realizou emissão da CRI da 67ª Série de 1ª emissão com vencimento em 14/08/2025. O valor total da série é de R$18.500 mil. Em 2019, a Companhia realizou
emissão da CRI da 64ª Série de 1ª emissão com vencimento em 14/03/2023. O valor total da série é de R$10.000 mil e a emissão da CRI da 65ª Série de 1ª emissão com vencimento em 30/06/2021. O valor total da série é de R$15.000
mil. Em 2018: 62ª e 63ª série da 1ª Emissão: Esta emissão foi realizada em 15/06/2018, tendo a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como agente fiduciário. Foram emitidos 343 (trezentos e quarenta e três)
CRI da 62ª Série com vencimento em 10/09/2030, 39 (trinta e nove) CRI da 63ª Série com vencimento em 10/09/2030. O valor total das séries é de R$ 19.103 mil. Capital Social - O capital social da Companhia está totalmente subscrito
e integralizado no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000,00 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas. Informações Adicionais - Em concordância com as disposições normativas vigentes (Instrução
CVM nº 591, de 26/10/2017), cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes Relacionadas com o Auditor Independente da Companhia (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.) não prestam qualquer tipo de serviço que
não seja de auditoria externa. A Administração. Rio de Janeiro, 31/03/2021. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Diretor Presidente; Mariano Augusto Cristóvão de Andrade - Diretor de Relações com Investidores
Balanços patrimoniais 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
sentação - Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, operacional possa ser mensurada de maneira confiável. O momento correto
Nota 31/12/2020 31/12/2019 que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições indi(Reapre- apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais viduais das operações contratadas e/ou dos respectivos Certificados de ReceAtivo
sentado) próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Alteração das Demons- bíveis Imobiliários e do Agronegócio para os quais oferecem lastro. Em conditrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019 - Reapresentação - As ções normais, a transferência se dá na emissão dos Certificados de RecebíCirculante
Caixa e equivalentes de caixa
4
44
10 demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em veis Imobiliários e do Agronegócio para os quais a Companhia não oferece
Aplicações financeiras
5
560
459 31/12/2019, foram originalmente apresentadas sem o devido reconhecimento, qualquer garantia de retorno aos investidores. Nessa oportunidade, exceto
Contas a receber de clientes
6
43
43 pelo princípio de competência, de valores a pagar e a receber referentes aque- pelas receitas operacionais que ainda serão auferidas pela Companhia ao lon(-) Provisão para devedores duvidosos
6
(43)
(43) la data-base. Desta forma, visando a correção destas informações, a Compa- go do prazo da operação, as receitas já auferidas são reconhecidas e o resTributos a compensar e recuperar
8
37
49 nhia optou por reapresentar os valores de ativos e passivos - como previsto na pectivo caixa transferido. Resultado auferido nos investimentos em títulos e
Conta corrente com patrimônios fiduciários 7, 16
463
259 NBC TG 23 - NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti- valores mobiliários (receitas financeiras e despesas financeiras) - As receitas
Outros créditos a receber
10
- ficação de Erro. Não houve impacto no resultado da Companhia. Diante desta financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no
1.114
777 alteração, a comparabilidade das demonstrações ficou adequada, de forma valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resulque a Administração apresenta abaixo os saldos relativos ao exercício findo tado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos
Não Circulante
Créditos Tributários
5
- em 31/12/2019 em comparação com os saldos anteriormente apresentados: juros efetivos. As distribuições recebidas de investidas registradas por equivaValores
Ajustes Saldos rea- lência patrimonial reduzem o valor do investimento demonstrações financeiTributos a compensar e recuperar
8
106
321 Balanço patrimonial
publicados realiza- presentados ras. Quando aplicável, as despesas financeiras abrangem despesas com juros
111
321
- 31/12/2019
dos
- 31/12/2019 sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das provisões, vaTotal do ativo
1.225
1.098
riações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por
Ativo
Passivo
meio do resultado, perdas por redução ao valor recuperável (“impairment”)
Circulante
Circulante
reconhecidas nos ativos financeiros. Despesas operacionais - A despesa opeConta corrente com patrimônios
Fornecedores
8
7
fiduciários
109
150
259 racional da Companhia é formada pelo montante de juros, ágios/deságios e
Impostos e contribuições a recolher
9
7
2
Total do ativo
948
150
1.098 atualização monetária apuradas nos Certificados de Recebíveis Imobiliários
Impostos e contribuições a pagar sobre os
emitidos, bem como demais despesas vinculadas diretamente à emissão deslucros
5 Passivo
ses certificados. Essas despesas são reconhecidas na Companhia quando
Dividendos a pagar
11
10 Circulante
Outras contas a pagar
110
150
260 existe evidência convincente: (i) de que os riscos e benefícios mais significati412
260
Outras contas a pagar
10
134
150
284 vos inerentes à titularidade dos créditos foram transferidos para os investido427
284
Total do passivo e patrimônio líquido
948
150
1.098 res; (ii) de que os custos associados e os riscos de possíveis cancelamentos
Patrimônio líquido
11
Valores
Ajustes Saldos rea- de emissões puderem ser mensurados de maneira confiável; e (iii) de que o
Capital social
500
500 Demonstração do fluxo de caixa
publicados realiza- presentados valor da despesa operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
Reserva legal
63
63
- 31/12/2019
dos
- 31/12/2019 Caso seja provável que ganhos adicionais serão oferecidos aos investidores e
Reserva especial de lucros
235
251
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, o ganho é reconhecido
798
814 Variações nos ativos e passivos
como uma elevação da despesa operacional conforme as demais despesas
Total do passivo e patrimônio líquido
1.225
1.098 Conta corrente com patrimônios
fiduciários (Ativo)
(48)
(150)
(198) vinculadas às emissões sejam reconhecidas. 3.4. Imposto de renda e contriDemonstrações dos resultados - Exercício findos em 31/12/2020 e 2019
Outras contas a pagar
2
150
152 buição social: A provisão para imposto de renda, quando aplicável, é consti(Em milhares de reais, exceto o resultado por ação)
tuída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adiCaixa proveniente das
Receita operacional bruta
Nota 31/12/2020 31/12/2019 atividades operacionais
66
66 cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, e a provisão para
508
506 e) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações finan- contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em vigor. As anteciReceita líquida de serviços prestados
12
Resultado bruto
508
506 ceiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça jul- pações e os valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
Despesas e outras receitas operacionais
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá- circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. O
Despesas gerais e administrativas
15
(576)
(584) beis e os valores reportados dos elementos das demonstrações financeiras. A resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
Despesas tributárias
(2)
(1) liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá resultar em da competência do exercício. As receitas, as despesas e os custos incluem os
Perdas estimadas em créditos
valores diferentes dos estimados. A Companhia revisa suas estimativas e pre- rendimentos, os encargos e as variações monetárias que foram calculados
de liquidação duvidosa
(43) missas, pelo menos, anualmente. 3. Resumo das principais práticas contá- com base em índices ou taxas oficiais e que incidem sobre os ativos e passiCréditos tributários - lastros
23
50 beis: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira vos circulantes e não circulantes. Quando aplicável, incluem os ajustes de
Outras receitas operacionais
13
10
86 consistente a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financei- valor de mercado e/ou de realização. O ágio e o deságio apurados na compra
Resultado financeiro líquido
14
16
39 ras. 3.1. Instrumentos financeiros - A Companhia classifica ativos financei- dos recebíveis são apropriados ao resultado do exercício de acordo com o
(529)
(453) ros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados fluxo de recebimento dos recebíveis. 3.5. Outros ativos e passivos circulanResultado antes dos tributos sobre o lucro
(21)
53 pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A Compa- tes e não circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quanImposto de renda e contribuição
nhia classifica passivos financeiros não derivativos na categoria de outros pas- do for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em
social sobre o lucro
18
(13) sivos financeiros. No atual contexto operacional, a Companhia não tem transa- favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com seguranImposto de renda e contribuição social
ções referenciadas em moeda estrangeira. Ativos e passivos financeiros não ça. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia
diferidos
18
5
- derivativos - reconhecimento e desreconhecimento - A Companhia reconhece possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pasResultado líquido do exercício
(16)
40 os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida, inicialmente, na data sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidáResultado líquido por ação R$
(0,03)
0,08 em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são -lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
Quantidade de ações ao final do exercício
500.000
500.000 reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece um ativo variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas
financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.6. DemonstraDemonstrações dos resultados abrangentes
ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de ção do valor adicionado - A Companhia incluiu na divulgação das suas deExercício findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019 caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual subs- monstrações financeiras a Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”), que
Resultado líquido do exercício
(16)
40 tancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia, a sua
Outros resultados abrangentes
- são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Compa- distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueTotal de resultados abrangentes
(16)
40 nhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou za, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem
passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando como a parcela da riqueza não distribuída. 3.7. Novas normas e interpretaDemonstrações das mutações do patrimônio líquido
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou pas- ções já efetivas - A Companhia adotou todos os pronunciamentos (novos ou
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
sivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço revisados) e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em
Reserva de lucros
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de 31/12/2020. 4. Caixa e equivalentes de caixa: O saldo de R$44 (R$10 em
Reserva Lucros/
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida 2019) representa haveres mantidos em conta corrente, conforme demonstraRe- especial (prejuízos)
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Ativos e passivos dos a seguir:
Capital serva
de
acumulaDescrição
31/12/2020 31/12/2019
financeiros não derivativos - mensuração - Empréstimos e recebíveis - Os atisocial legal lucros
dos
Total vos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no Depósitos bancários
44
10
Saldos em 1º/01/2019
500
61
223
784 caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos 5. Aplicações financeiras: O valor relativo às aplicações financeiras é manResultado líquido do exercício
40
40 custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo fi- tido com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo,
Destinação:
nanceiro. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de sendo apresentada como segue:
Reserva legal (Nota 11.b)
2
(2)
- caixa, aplicações financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, direiPrazo de
RemuneraDividendo mínimo
tos creditórios adquiridos, contas a receber de clientes e outros créditos a re- Tipo de aplicação
vencimento
ção
31/12/2020 31/12/2019
obrigatório (Nota 11.b)
(10)
(10) ceber. Caixa e equivalentes de caixa - O caixa e equivalentes de caixa são Certificado de
Até dezembro
Reservas especiais
recursos bancários, em espécie ou aplicações financeiras de curto prazo, de depósito bancário
de 2021
99,50% CDI
560
459
de lucros (Nota 11.b)
28
(28)
- alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante conhecido de Referem-se a certificados de depósitos bancários emitidos pelo Banco BraSaldos em 31/12/2019
500
63
251
814 caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A desco S.A. (AAA) que são remunerados à taxa de 99,50% (97,75%; 96,75%
Resultado líquido do exercício
(16)
(16) aplicação é considerada de curto prazo quando possui vencimento de três e 96% em 31/12/2019) do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com
Destinação - Compensação
meses ou menos, a contar da data da aquisição. Contas a receber - recebíveis vencimentos até dezembro de 2021 (31/12/2019: vencimentos até dezembro
de prejuizos
(16)
16
- imobiliários - São representados por direitos creditórios adquiridos de opera- de 2020). 6. Contas a receber de clientes: Em 31/12/2020 e 2019 são repreSaldos em 31/12/2020
500
63
235
798 ção de cessão de cédulas de créditos imobiliários sem coobrigação do ceden- sentados por:
te. Os recebíveis são registrados pelo seu valor de aquisição e os certificados
Tipo de aplicação
31/12/2020 31/12/2019
Demonstrações dos fluxos de caixa
emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encar- Contas a receber
43
43
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
gos
auferidos
até
a
data
de
encerramento
do
balanço,
os
quais
não
são
incorPerdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
(43)
(43)
31/12/2020 31/12/2019
porados
ao
resultado
e
ao
patrimônio
da
Companhia,
por
se
constituírem
em
(ReapreFluxo de caixa das atividades operacionais
sentado) patrimônio em separado nos termos da Lei nº 9.514/97, e controlados indivi- 7. Conta corrente com patrimônios fiduciários: Refere-se à antecipação
dualmente
por
projeto.
O
saldo
de
securitização
é
demonstrado
pelo
valor
lídos custos realizada pela Companhia inerente à emissão das operações de
Resultado líquido do exercício
(16)
40
quido, no ativo ou no passivo, conforme o caso, na rubrica “Direitos creditórios securitização que será compensada posteriormente pelos patrimônios fiduciáAjustes:
adquiridos”.
Instrumentos
financeiros
passivos
e
não
derivativos
Passivos
firios quando concluída a operação de captação. Os saldos de conta corrente
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
43
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(5)
- nanceiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por meio com patrimônios fiduciários (“Lastro”) estão demonstrados nas tabelas abaixo:
do
resultado,
passivos
financeiros
a
custo
amortizado,
ou
como
derivativos
Ativo
Passivo
31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido ajustado do exercício
(21)
83
classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A Companhia Polo Securitizadora Lastro - 6ª e 7ª Séries
21
15
Variações nos ativos e passivos
determina
a
classificação
dos
seus
passivos
financeiros
no
momento
do
seu
Polo Securitizadora Lastro - 4ª e 5ª Séries
7
6
Aplicações financeiras
(101)
6
110
106
Conta corrente com patrimônios fiduciários (Ativo)
(204)
(198) reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a Polo Securitizadora Lastro - 13ª Séries
6
6
Contas a receber de clientes
(9) valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do Polo Securitizadora Lastro - 11ª e 12ª Séries
6
6
Tributos correntes a recuperar
227
67 custo da transação diretamente relacionado. O passivo financeiro da Compa- Polo Securitizadora Lastro - 16ª e 17ª Séries
7
7
Outros créditos a receber
(10)
19 nhia inclui fornecedores, dividendos a pagar e outras contas a pagar. Redução Polo Securitizadora Lastro - 21ª e 22ª Séries
14
6
Fornecedores
1
(58) ao valor recuperável (impairment) - Caso haja créditos com liquidação duvido- Polo Securitizadora Lastro - 20ª Serie
7
6
Impostos e contribuições a recolher
5
(1) sa, tais créditos podem ser devolvidos às empresas de quem a Companhia os Polo Securitizadora Lastro - 24ª e 25ª Séries
7
6
Impostos e contribuições sobre lucro a pagar
(5)
5 comprou ou pode haver a troca dos mesmos por outros, de acordo com as Polo Securitizadora Lastro - 31ª, 32ª e 33ª Séries
6
6
Outras contas a pagar
152
152 condições de coobrigação dos contratos de compra de recebíveis, não sendo Polo Securitizadora Lastro - 34ª, 35ª e 36ª Séries
7
7
Caixa proveniente das atividades operacionais
44
66 aplicável, portanto, o reconhecimento de perdas estimadas em créditos de li- Polo Securitizadora Lastro - 37ª, 38ª e 39ª Séries
quidação duvidosa. Todas as CCI, que são lastro dos CRIs pulverizados, con- Polo Securitizadora Lastro - 43ª Série
7
7
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento
7
7
Pagamento de dividendos
(10)
(79) tam com alienação fiduciária ou recompra por parte da incorporadora no caso Polo Securitizadora Lastro - 44ª,45ª e 46ª Séries
7
7
Caixa utilizado nas atividades de financiamento
(10)
(79) de inadimplência. Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) - Os passi- Polo Securitizadora Lastro - 40ª,41ª 42ª Séries
7
7
Variação do saldo de caixa e equivalentes de caixa
34
(13) vos circulantes e não circulantes dos CRIs são demonstrados pelos valores Polo Securitizadora Lastro - 47ª,48ª 49ª Séries
7
7
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
10
23 conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes Polo Securitizadora Lastro - 50ª,51ª 52ª Séries
7
7
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
44
10 encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balan- Polo Securitizadora Lastro - 53ª e 54ª Séries
188
7
Variação do saldo de caixa e equivalentes de caixa
34
(13) ço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes Polo Securitizadora Lastro - 55ª Série
são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas Polo Securitizadora Lastro - 56ª e 57ª Séries
7
7
Informações suplementares
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contra- Polo Securitizadora Lastro - 59ª, 60ª e 61ª Séries
7
7
dos fluxos de caixa das atividades operacionais:
7
7
Imposto pago
(15)
(13) partida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resul- Polo Securitizadora Lastro - 62ª e 63ª Séries
tado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente Polo Securitizadora Lastro - 64ª Série
6
Demonstrações dos valores adicionados
de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao Polo Securitizadora Lastro - 65ª Série
7
6
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa Polo Securitizadora Lastro - 67ª Série
7
31/12/2020 31/12/2019 de juros efetiva. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado - Um
Receitas
463
259
Vendas líquidas de serviços
508
506 ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do
31/12/2020 31/12/2019
(-) Provisão para perdas no recebimento de créditos
(43) resultado, caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, de- 8. Tributos a compensar e recuperar
143
370
Créditos tributários - lastros
23
50 signado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transa- IRPJ/CSLL a recuperar
143
370
Outras receitas operacionais
10
86 ção são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros
Circulante
37
49
Insumos adquiridos de terceiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor Não Circulante
106
321
Serviços de terceiros e outros
(576)
(585) justo e mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com juros e
Tributos
(2)
- dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. São compostos pelo Há em curso pedidos de restituição e de compensação dos valores junto à
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
(37)
14 saldo de aplicações financeiras. Capital social - A Companhia classifica instru- Receita Federal, os quais aguardam homologação deste órgão. No exercício
findo em 31/12/2020 foram recebidos o montante de R$157.
Valor adicionado recebido em transferência
mentos financeiros emitidos como passivo e patrimônio de acordo com a subs31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras
16
39 tância dos termos contratuais de tais instrumentos. As ações emitidas pela 9. Impostos e contribuições a recolher
2
2
Valor adicionado total a distribuir
(21)
53 Companhia somente são resgatáveis à escolha da Companhia, por isso, estão PIS e COFINS sobre resultados próprios
5
Distribuição do valor adicionado
classificadas no patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, con- Outros impostos
7
2
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(5)
- forme definido em estatuto são reconhecidos como passivo. Dividendos discriImpostos, taxas e contribuições
13 cionários são reconhecidos como distribuições dentro do patrimônio líquido, 10. Outras contas a pagar: Refere-se, principalmente, a valores a serem repassados a investidores no encerramento dos patrimônios separados, cujos
Remuneração de capitais próprios
quando da sua aprovação pelos acionistas da Companhia. 3.2. Provisões Distribuição de dividendos
10 Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Compa- recursos estão mantidos em aplicação financeira, no montante de R$412 em
Retenção de lucros/(prejuízos)
(16)
30 nhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de ma- 31/12/2020 (R$260 em 31/12/2019). 11. Patrimônio líquido: a) Capital social
(21)
53 neira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liqui- - O capital social está dividido em 500.000 ações ordinárias, nominativas, sem
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. dar a obrigação. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos valor nominal, no montante de R$500, totalmente integralizado. b) Reserva
legal e destinação dos lucros, distribuição de dividendos - A reserva legal é
e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com constituída na forma estabelecida na Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações
Notas explicativas às demonstrações financeiras
os
critérios
definidos
no
CPC
25
Provisões,
Passivos
Contingentes
e
Ativos
31/12/2020 (Em milhares de reais)
posteriores, e no Estatuto Social da Companhia, respeitando o percentual míContingentes, da seguinte forma: Ativos contingentes - Não são reconhecidos nimo de 5% do lucro do líquido e o percentual máximo de 20% do capital social
1. Contexto operacional: A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”)
nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências da Companhia, que no exercício findo em 31/12/2020 não foi constituída devifoi constituída em 31/05/2010, tendo como objetivo a aquisição de créditos que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabe mais
imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliá- nenhum recurso. Provisões para risco - São avaliados por assessores jurídi- do ao prejuízo no exercício (em 2019: R$2). Aos acionistas é garantido estarios, aquisição e securitização de créditos hipotecários e de créditos oriundos cos e pela Administração, levando em conta a probabilidade de perda de uma tutariamente um dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro
de operações e financiamentos imobiliários em geral e prestação de serviços ação judicial ou administrativa que possa gerar uma saída de recursos que líquido do exercício, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
referentes a operações no mercado secundário de hipotecas e de créditos seja mensurável com suficiente segurança. São constituídas provisões para que no exercício findo em 31/12/2020 não foram constituídos devido ao preoriundos de operações e financiamento imobiliários em geral. A Companhia os processos classificados como perdas prováveis pelos assessores jurídicos; juízo apresentado (R$10 em 31/12/2019), assim como não houve constituição
está situada na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204 - 10ª andar, Rio de Janeiro. tais processos também são divulgados em notas explicativas. Passivos contin- referente às reservas especiais de lucros (R$28 em 31/12/2019). 12. Receita
A Companhia obteve registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) gentes - São incertos e dependem de eventos futuros para determinar se exis- líquida de serviços prestados: A Companhia atua na estruturação de secupara operar no ramo de securitização em 22/09/2010. 2. Base de prepara- te probabilidade de saída de recursos. Passivos dessa natureza não são pro- ritização de créditos imobiliários, a qual faz jus a valores definidos contratualção e apresentação das demonstrações financeiras: a) Declaração de visionados, mas divulgados, se classificados como perda possível; e não pro- mente, a título de taxa de administração, devidas pelos respectivos patrimôconformidade - As presentes demonstrações financeiras da Companhia fo- visionados nem divulgados, se classificados como perda remota. 3.3. Apura- nios fiduciários. Em 31/12/2020, os ativos totais dos patrimônios separados,
ram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que ção do resultado - Receita operacional - A receita operacional da Companhia sob sua administração, montavam R$203.499 (R$203.916 em 31/12/2019).
31/12/2020 31/12/2019
compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os é formada pelo montante de juros, deságios/ágios e atualização monetária Receitas de prestação de serviços
533
536
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamen- auferidas nas carteiras de recebíveis imobiliários, pelo resultado gerado em Receita de serviços prestados
(25)
(30)
tos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Os operações sujeitas ao regime fiduciário e pelo resultado auferido nos investi- Impostos e contribuições incidentes sobre a receita
508
506
membros do Conselho de Administração, em 31/03/2021, aprovaram as de- mentos em títulos e valores mobiliários. Essas receitas são medidas pelo valor
monstrações financeiras da Companhia e autorizaram a sua divulgação, bem justo e são reconhecidas, na Companhia, quando existe evidência convincen- 13. Outras receitas operacionais: Decorre, principalmente, de provisões que
como o encaminhamento para deliberação em Assembleia de Acionistas. b) te: (i) de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à titularidade haviam sido constituídas em exercícios anteriores, que se tornaram não exiBase da mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas uti- dos créditos foram transferidos para os investidores; (ii) de que é provável que gíveis neste exercício.
31/12/2020 31/12/2019
lizando o custo histórico como base de valor, exceto pelos instrumentos fi- os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade; (iii) de que os Outras receitas operacionais
10
86
nanceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado custos associados e os riscos de possíveis cancelamentos de operações pu- Outras receitas operacionais
10
86
que são mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apre- derem ser mensurados de maneira confiável; e (iv) de que o valor da receita
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14. Resultado financeiro líquido
Receita financeira

31/12/2020 31/12/2019
16
39
16
39
31/12/2020 31/12/2019
15. Despesas gerais e administrativas
Serviços profissionais especializados
486
423
Outros serviços
90
161
576
584
16. Operações com partes relacionadas: Em 31/12/2020 e 31/12/2019, os
saldos com partes relacionadas eram os seguintes:
31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Conta corrente com lastros (Nota Explicativa nº 7)
463
259
17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias
apropriadas de avaliações. O investimento em CRI envolve riscos que deverão ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores
de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre
outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto à Cedente e aos próprios
CRIs. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações
que estão descritas nos Termos de emissão dos CRIs, bem como consultar
seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário
antes de tomar uma decisão de investimento. Os CRIs estão sujeitos às variações e condições do mercado de atuação da cedente dos créditos de cada
recebível imobiliário, pois são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Os CRIs também poderão estar
sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como
moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRIs,
alteração na política econômica, decisões judiciais, etc. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos
ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais instrumentos financeiros
usualmente utilizados pela Companhia são aplicações em CDB, em condições
normais de mercado, estando reconhecidos pelos critérios descritos na Nota
Explicativa nº 5. a) Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos
valores de mercado - i) Caixa e equivalentes de caixa - Os saldos em conta
corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. ii) Conta corrente com patrimônios fiduciários, contas a receber
de clientes, outros créditos a receber, fornecedores e outras contas a pagar Apresentado ao valor histórico que Administração entende que se aproxima do
seu valor de mercado em função do curto prazo de vencimento. iii) Aplicações
financeiras - O valor justo das aplicações financeiras é apurado por referência
aos seus preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações
financeiras. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados pela taxa de
mercado dos juros apurados na data de apresentação. b) Risco de taxa de
juros e inflação - Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos
financeiros. De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia não tem
efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter
especulativo. c) Risco de crédito - Decorre da possibilidade de a Companhia
sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instiRelatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Polo Capital Securitizadora S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Polo
Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”) que 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 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 financeiras
da Polo Capital Securitizadora S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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. Ênfases - Reapresentação dos valores correspondentes - Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 (d), em decorrência da contabilização em não conformidade com o princípio da competência contábil nas rubricas contábeis contas a receber e contas a pagar os valores correspondentes
referentes ao exercício findo em 31/12/2019, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na
NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
Transações entre partes relacionadas - Conforme descrito nas notas explicativas nos 12 e 16, a Companhia tem suas operações conduzidas no contexto de
securitização de créditos imobiliários, a qual faz jus a valores definidos contratualmente, a título de taxa de administração, devidas pelos respectivos patrimônios fiduciários, de forma que seus resultados são substancialmente decorrentes dessas operações. As receitas oriundas destas operações são integralmente dependentes das partes relacionadas com as quais a Companhia realiza as transações e caso tais operações fossem efetuadas junto a terceiros, os
resultados auferidos poderiam ser substancialmente diferentes. Nossa opinião
não contém modificação relacionada a esse assunto. 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 o 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
esse principal assunto 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 o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Aquisição e securitização de créditos
imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs - A
Companhia tem por objeto principal a aquisição e securitização de créditos

tuições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros.
Em 31/12/2020 e 2019, os principais saldos expostos a riscos de créditos são
aplicações financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, contas a
receber de clientes e outros créditos a receber, conforme demonstrado no balanço patrimonial. d) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) - Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros)
e capital de terceiros que a Companhia utiliza para financiar suas operações.
Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado
do capital, a Companhia monitora permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de exigências
previstas em contratos de CRI. e) Hierarquia de valor justo - Ao mensurar o
valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2:
inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de
preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados
em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final
do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
A tabela abaixo apresenta os valores justos dos ativos e passivos financeiros
mensurados ao valor justo e seus níveis na hierarquia de valor justo.
31 de dezembro de 2020
Ativos financeiros a valor justo Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
Aplicações financeiras (Nota 5)
560
560
31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros a valor justo Nível 1
Nível 2
Nível 3
Total
Aplicações financeiras (Nota 5)
459
459
Durante o exercício findo em 31/12/2020 e o exercício findo em 31/12/2019,
não houve transferência entre os níveis de hierarquia de valor justo. 18. Imposto de renda e contribuição social: Segue tabela abaixo com o detalhamento de cálculo do imposto de renda e da contribuição social para o os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019:
31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes dos impostos
(21)
53
IRPJ - alíquota de 15%
3
(8)
IRPJ - alíquota de 10%
CSLL - alíquota de 9%
2
(5)
Impostos totais antes das adições e exclusões
5
(13)
Efeito sobre adições e exclusões de despesas
temporariamente indedutíveis
Imposto efetivo calculado
5
(13)
19. Contingências: A Companhia não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devessem estar registrados ou divulgados nas demonstrações financeiras para
os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019. A Companhia tem conhecimento
de processos que não estão registrados ou divulgados nos patrimônios fiduciários dos CRIs, mas há monitoramento mensal dos casos. Lembrando que
o patrimônio próprio é dissociado dos CRIs e a Companhia não responderá
por eventuais condenações. Até o momento a Companhia avalia que não é
necessário o reconhecimento de provisão para contingências, pois a previsão
imobiliários, bem como a emissão e colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”). A emissão de CRIs está lastreada
em créditos imobiliários de contratos de locações celebrados com diversos
locatários. O risco mais significativo é o descasamento dos fluxos de caixa e a
valorização do lastro dos recebíveis, com isso, ocasionando o reconhecimento
da receita de juros fora do período de competência. Como nossa auditoria
conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria, foram entre outros: (i) mapeamento dos controles internos implementados pela Administração para o controle do fluxo de emissão de CRIs e de seus recebíveis (“CCIs”),
que consistiu em entrevistas com a Administração e responsáveis pelos controles operacionais existentes e validação dos processos; (ii) exame, por meio
de amostragem, dos termos de securitização emitidos no exercício; (iii) recálculo do valor presente e juros das operações; (iv) exame, por meio de amostragem, dos recebimentos financeiros das cessões e repasses aos detentores
dos CRIs; e (v) teste de aderência entre as informações originadas e as informações contábeis registradas e divulgadas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a aquisição e securitização de créditos
imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs, que
está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração 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 31/12/2020, 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 estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes 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 proces-

de recuperação dos créditos é grande de acordo com os controles utilizados.
20. Outras informações: Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019,
não houve deliberação sobre a remuneração dos administradores (Conselho
e Diretoria) e também não houve remuneração dos administradores da Companhia. Em 10/03/2020, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 orientando as Companhias e seus Auditores Independentes a considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios, os riscos e incertezas aos quais as companhias
estão expostas, bem como o reflexo em suas demonstrações financeiras e
informações trimestrais. Para o monitoramento dos efeitos subsequentes à
presença da pandemia em curso no Brasil a Companhia informa que possui
infraestrutura financeira e tecnológica para realizar suas atividades, antecipou
e vem mantendo o trabalho remoto dos colaboradores envolvidos no controle
das atividades, em regime de contingência, de forma a não interromper a continuidade dos negócios, e está monitorando as ações de contenção da propagação do vírus e tomando todas as medidas necessárias. Nesse contexto, a
Companhia ressalta que, até o momento, não ocorreram impactos relevantes
ou materiais em seus negócios, relacionados ao COVID-19 ou a qualquer outro evento subsequente, que justificassem a alteração das informações relacionadas às demonstrações financeiras, do exercício findo em 31/12/2020. 21.
Demonstrações financeiras fiduciárias - Informações Complementares
acerca da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI: Com
a publicação da Instrução CVM nº 600, datada de 1º/08/2018, foram instituídas
novas disposições envolvendo Certificados de Recebíveis do Agronegócio e
alterados determinados dispositivos contidos em outras instruções normativas
publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Nesse contexto, destacamos o artigo 34 dessa ICVM nº 600 que acrescentou à Instrução CVM nº 480,
de 07/12/2009, o artigo 25-A que, por sua vez, passou a requerer o tratamento,
em se tratando de companhia securitizadora, de cada patrimônio separado
como entidade que reporta informação para fins de elaboração de demonstrações financeiras individuais, desde que a companhia securitizadora não tenha
que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras financeiras aplicáveis à sociedades anônimas. Em atendimento a essa disposição, a partir do
exercício findo em 31/12/2018, a Companhia deixou de fazer constar nas suas
notas explicativas, as demonstrações financeiras vinculadas aos patrimônios
separados por ela instituídos, passando a disponibilizá-las em sua página na
rede mundial de computadores, em até três meses após o encerramento do
exercício social, o qual foi estabelecido como sendo 31 de dezembro, para
todos os patrimônios separados ativos. Os recebíveis vinculados ao regime
fiduciário constituem o lastro de CRIs e CRAs emitidos nesse regime. Pela
fidúcia, tais créditos ficam excluídos do patrimônio comum da Companhia,
passando a constituir direitos patrimoniais separados, com o propósito específico e exclusivo de responder pela realização dos direitos dos investidores,
exceto os com regime fiduciário com coobrigação. A Companhia é responsável pela gestão de 23 patrimônios separados (em 31/12/2019: 23 patrimônios
separados), totalizando ativos totais da ordem de R$203.499 (em 31/12/2019:
R$203.916), que são lastro para R$182.043 em Certificados de Recebíveis
Imobiliários (em 31/12/2019: R$188.581). 22. Eventos subsequentes: Em
26/02/2021 foi assinada ata de reunião do conselho de administração com a
atualização do quadro de diretores da Companhia, com deferimento junto a
JUCERJA em 03/03/2021.
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves
Sérgio Ferraz dos Santos
Diretor-Presidente
CRC-SP179881/O-5-RJ
so 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. 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, 31 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
Gilberto Bizerra De Souza
CRC-2SP015199/O-6
Contador – CRC-1RJ076328/O-2

Cade multa em R$ 88,2 milhões cartel no mercado de rolamentos automotivos

O

Conselho
Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) condenou, na
sessão de julgamento desta
quarta-feira (31), a SKF do
Brasil, a SNR Rolamentos
do Brasil e uma pessoa física por prática de cartel
no mercado de rolamentos automotivos para fornecimento aos setores de
peças de reposição (Aftermarket ou IAM) e de
peças originais (Original
Equipment Manufacturer
ou OEM). Somadas, as
multas determinadas pelo Tribunal alcançam R$
88,2 milhões.
Em seu voto, o conselheiro-relator
Mauricio Oscar Bandeira Maia

apontou que os envolvidos
no conluio combinaram
preços e reajustes, dividiram o mercado e compartilharam informações
comercialmente sensíveis.
As condutas anticompetitivas ocorreram entre 2004
e 2011.
Com relação ao segmento de IAM automotivo, os
integrantes do cartel discutiam entre si o repasse de
valores aos distribuidores
independentes
Os acordos foram firmados principalmente durante reuniões do chamado Grupo Aftermarket de
Rolamentos, realizadas na
sede do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos

Automotores (Sindipeças).
Há registros de que esses
encontros ocorreram pelo
menos nos anos de 2004,
2005 e 2009.
O OEM automotivo, por sua vez, atendia
montadoras
brasileiras. Nesse segmento, os
clientes solicitavam cotações aos fornecedores
e, com base no volume
especificado, selecionavam uma ou duas empresas para atender determinado projeto. Após
avaliar as propostas, as
montadoras
poderiam
entrar em contato com
os fornecedores para
tentar obter descontos,
situação em que, muitas
vezes, eram informados

os valores apresentados
pelos concorrentes.
“Diante disso, existiam
dois momentos de compartilhamento de informações sensíveis. O primeiro,
antes mesmo do envio das
propostas, para que se pudesse obter melhor compreensão dos preços e das
estratégias a serem praticadas. E o segundo, após o
contato feito pelo cliente,
com intuito de checar os
preços por ele mencionados com os demais fornecedores”, explicou Bandeira Maia.
Nesse caso, os contatos entre os participantes do conluio foram
realizados entre 2007 e
2011, por meio de reu-

niões, e-mails e ligações
telefônicas.
Pelo envolvimento na
conduta ilícita, a SKF do
Brasil foi multada em R$
78,7 milhões e a SNR Rolamentos do Brasil em R$
9,3 milhões. Já o diretor de
vendas da SKF à época do
cartel deverá pagar multa
no valor de R$ 106,4 mil.
O processo administrativo teve início em 2012, a
partir de acordo de leniência firmado com empresas
do grupo NSK e pessoas
físicas relacionadas. Tendo
em vista o cumprimento
das obrigações previstas,
o Tribunal declarou extinta
a ação punitiva em relação
aos signatários.
O Conselho também de-

clarou o processo suspenso no que diz respeito a
oito empresas e 11 pessoas
físicas compromissárias de
Termos de Compromisso
de Cessação (TCCs) firmados com a autarquia,
até que sejam reconhecidas, na integralidade, as
obrigações assumidas. Os
acordos resultaram na aplicação de mais de R$ 74
milhões em contribuições
pecuniárias.
Por fim, em razão da
ausência de indícios suficientes nos autos, os conselheiros votaram pelo
arquivamento do processo
com relação a outras duas
empresas e dez pessoas físicas investigadas no processo.

Financeiro 11

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 1º de abril de 2021

Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
A Administração da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“JAN”
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia
A Janaúba é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09
de novembro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica nos estados de Minas Gerais e da Bahia, proveniente
do Leilão ANEEL n° 013/2015.
A Companhia está em fase pré-operacional, ou seja, está em fase de imple-

Relatório da Administração
mentação das instalações de transmissão. A previsão para início das operações é fevereiro de 2022.
A JAN é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
(“Taesa”).
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
JAN e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com
as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor in-

dependente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente
sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$49 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
2020
2019
explicativa
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Passivos
Lucro líquido do exercício
279.142
42.087
Passivos Circulantes
Itens do resultado que não afetam o caixa:
Fornecedores
12
21.348
28.790 Receita de implementação da
infraestrutura
6 e 19
(1.273.123) (211.918)
Passivo de arrendamento
7
475
Receita de aplicação financeira
21
(10.620) (10.453)
Impostos e contribuições sociais
8
5.846
2.990 Imposto de renda e contribuição social
16
143.800
22.087
19
117.764
21.790
Dividendos a pagar
11
99.061
9.996 Tributos diferidos
Custo de implementação da infraestrutura
20
655.111 116.074
1.986
1.022 Amortização do direito de uso
Outras contas a pagar
7 e 20
270
416
128.241
43.273 Provisão fiscais, trabalhistas e cíveis
Total dos Passivos Circulantes
14
328
Juros e variações monetárias sobre
Passivos Não Circulantes
debêntures
13 e 21
82.943
17.421
Debêntures
13
846.959 766.679 Juros sobre passivo de arrendamento
7 e 20
59
98
(4.326)
(2.398)
Passivo de arrendamento
7
642
Variações nos ativos e passivos:
Provisão para contingências
14
328
- (Aumento) Redução nos impostos e nas contribuições
(2.565)
551
sociais ativos, líquido dos passivos
Provisão para desmobilização de ativos
7
4
Redução
(aumento)
nas
outras
contas
a
receber
10.625
(15.691)
Impostos e contribuições diferidos
9
180.229
36.429
(Redução) nos fornecedores
(622.440) (92.443)
Tributos diferidos
10
145.782
28.018 Aumento em outras contas a pagar
963
379
(613.417) (107.204)
40.113
Outras contas a pagar
Caixa (aplicado) nas atividades operacionais
(617.743) (109.602)
1.213.411 831.772 Imposto de renda e contribuição social pagos
Total dos Passivos Não Circulantes
(252)
(167)
1.341.652 875.045 Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (617.995) (109.769)
Total dos Passivos
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Patrimônio Líquido
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores
Capital social
40.645
40.645
mobiliários
663.860 (640.868)
Reserva de lucros
40.645
40.645 Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
de investimentos
663.860 (640.868)
209.356
19.279 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos adicionais propostos
290.646 100.569 Captação de debêntures, líquido dos
Total do Patrimônio Líquido
15
(2.662) 749.258
custos de transação
13
1.632.298 975.614 Pagamento de passivo de arrendamento
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
7
(410)
(435)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. Integralização de capital
1.697
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em
(3.072) 750.520
de financiamento
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Aumento (redução) líquido no caixa e
2020
2019
equivalentes de caixa
42.793
(117)
10
127
279.142
42.087 Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 4
Lucro líquido do exercício
42.803
10
- Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 4
Outros resultados abrangentes
Aumento (redução) líquido no caixa
279.142
42.087
Resultado abrangente total do exercício
e equivalentes de caixa
42.793
(117)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de lucros Dividendos
Lucros
Nota
Capital Reserva Reserva adicionais (Prejuízos)
Explicativa social
legal especial propostos acumulados
Total
38.948
1.051 21.791
- 61.790
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de capital
1.697
1.697
Retificação da destinação da proposta de destinação do resultado do exercício anterior
4.991
4.991
Lucro líquido do exercício
42.087 42.087
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Reserva legal
2.104
(2.104)
Dividendos obrigatórios
(9.996) (9.996)
Reserva especial
10.708
(10.708)
19.279
(19.279)
Dividendos adicionais propostos
40.645
3.155 37.490
19.279
- 100.569
Saldos em 31 de dezembro de 2019
15
Aprovação dos dividendos adicionais
(19.279)
- (19.279)
Lucro líquido do exercício
279.142 279.142
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Dividendos obrigatórios
(69.786) (69.786)
209.356
(209.356)
Dividendos adicionais propostos
40.645
3.155 37.490
209.356
- 290.646
Saldos em 31 de dezembro de 2020
15
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Explicativa
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Impostos e contribuições sociais
Outras contas a receber
Total dos Ativos Circulantes
Ativos Não Circulantes
Ativo de contrato de concessão
Direito de uso
Outras contas a receber
Total dos Ativos Não Circulantes
Total dos Ativos

2020

2019

4
5
8

42.803
8.372
5.098
56.273

10
653.239
2.699
15.718
671.666

6
7

1.576.025
1.576.025
1.632.298

302.902
1.041
5
303.948
975.614

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
explicativa
2020
2019
Receita operacional líquida
19
1.155.359 190.128
Pessoal
(177)
Material
(655.111) (116.074)
Depreciação e amortização
(270)
(416)
Outros custos operacionais
(1)
(119)
Custos operacionais
20
(655.559) (116.609)
Lucro Bruto
499.800
73.519
Pessoal
(1.327)
(934)
Serviços de terceiros
(525)
(196)
Outras despesas operacionais
(403)
(100)
Despesas operacionais
20
(2.255)
(1.230)
Lucro antes das receitas (despesas)
financeiras, líquidas dos impostos e contribuições 497.545
72.289
Receitas financeiras
10.620
10.453
Despesa financeira
(85.223) (18.568)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
21
(74.603)
(8.115)
Resultado antes dos impostos e das contribuições
422.942
64.174
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(143.800) (22.087)
Imposto de renda e contribuição social
16
(143.800) (22.087)
Lucro líquido do exercício
279.142
42.087
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos
em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de
novembro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão
de serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão
de energia elétrica denominada Pirapora 2/Janaúba 3 em 500 kv e Janaúba 3/
Bom Jesus da Lapa 2 em 500 kv, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº
013/2015 - segunda parte, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou, com a ANEEL,
o contrato de concessão nº 15/2017 para construção, operação e manutenção
da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das
operações é fevereiro de 2022. A Companhia é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto
no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista
controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 29 de março de 2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão
sendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados
instrumentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio
do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações
financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações
financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo
de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o
julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de performance (implementar a infraestrutura, operar e manter). A Administração da Companhia avalia o momento de
reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em
contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida
com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando
a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída
a obrigação de performance de implementação da infraestrutura é definida
com base nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre
os projetos implementados pela Companhia, onde são levados em consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade dos projetos,
(ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de receita
individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em
que a Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à
remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 - Receita
de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços
da atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato
de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e
representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos
e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão de
cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a
receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo
de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo
o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhecida
a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos
aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que são incorridos,
adicionados da margem estimada para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária presta
serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo
preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a margem de
lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice
de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de
determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza
de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões,
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em
que atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de
renda e contribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social
diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua
realização não seja mais provável. e) Arrendamentos - A Companhia tendo
como base a norma IFRS 16 (CPC 06 - R2) aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12
meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Companhia remensura seu
passivo de arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência
revisados. Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”.

Nota
Explicativa

2.5. Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento
de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da
rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz
as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica.
As receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os
gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de
performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia
opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão
equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de
performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de
concessionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do
tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método
linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da
infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto
de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e
não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia
incide sobre o montante a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa
em 9,74% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de
concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação e metodologia definidos em cada
contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica,
cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos
na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem juros e variações monetárias sobre debêntures e arrendamentos financeiros. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e
mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a
gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos
financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos
financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo
amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o
reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de
ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”)
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente,
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos
financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo debêntures) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
3.4. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no
lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada
a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício,
às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na
data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos

impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados
para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que
se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. 3.5. Arrendamentos: A
Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, se esse contrato
é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de
controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de
contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor.
A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de
uso dos ativos subjacentes. a) Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na
data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito
de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de
uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados
pelo valor presente, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. b) Passivos de arrendamento: A Companhia determina o prazo
não cancelável de um arrendamento avaliando as opções de prorrogação e de
rescisão do contrato de arrendamento, considerando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer dessas opções. Na data de início do arrendamento, a
Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor
presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias
de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de
exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela
Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o
prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir o
arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início
porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado
para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento
é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja
igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham
opção de compra ou renovação). Também aplica a concessão de isenção de
reconhecimento de arrendamento para o qual o ativo subjacente é de baixo
valor (valores iguais ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.6. Demonstrações dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros
pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros. 3.7.
Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu
alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a
especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não
circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do
relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma
entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital
próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o
impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Bancos
96
10
Aplicações financeiras
42.707
42.803
10
Taxa de rentabilidade anual acumulada
31/12/2020 31/12/2019
CDB e Operações Compromissadas
102,84% do CDI
Equivalentes de caixa incluem depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de
uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

12 Financeiro

Quinta-feira, 1º de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
II - Outras contas a pagar - OCP - Passivo e Despesas:
2020
2019
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Investimento em cotas de fundos - “Pampulha” - Ativo circulante (a)
351.012
Investimento em cotas de fundos - “BTG Pactual CDB Plus” (b)
82.012 R Classificação
Principais
contábil,
Período de Taxa de juros/
Aplicação Financeira - CDB
220.215 E
Valor
condições de
Outras informações
natureza
do
vigência
/
Atualização
653.239 F
Original
rescisão ou
relevantes
contrato e
duração
monetária
extinção
(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS
contraparte
Asset Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos
Transações com a Controladora
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa,
Caso umas das partes não
sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de
possam cumprir qualquer
caixa dos cotistas. (b) Fundo BTG Pactual CDB Plus - Fundo não exclusivo, sob administração e gestão do Banco BTG
de suas obrigações, em
Pactual, que tem como característica aplicar em cotas de fundos de investimento, títulos públicos federais e títulos
decorrência de caso fortuito
ou força maior, nos termos
privados com características de renda fixa e o objetivo de buscar acompanhar as oscilações da taxa de juros, com
Poderá ser
do artigo 393 do código
exposição a risco de crédito.
rescindido em
civil, o presente contrato
2020
2019
Taxa de rentabilidade anual acumulada
Multa de 2%
caso de extinção
permanecerá em vigor,
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha
- 103,08% do CDI
R$5 Valor
a.m. + juros
da concessão
OCP x
29/09/2017
ficando a obrigação afetada
Fundo BTG Pactual CDB Plus
- 102,05% do CDI
mensal
a
de
mora
de
de
qualquer
suspensa por tempo igual
Aplicação Financeira - CDB
104% do CDI 1 disponibilidades partir do início até a extinção
12% a.a. /
das partes, por
- CCI - Taesa
ao de duração do evento
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
da operação da concessão
Atualização
determinação
e proporcionalmente aos
anual pelo IPCA legal ou por mútuo seus
Linha e subestação
2019
Adição (a)
2020
efeitos. Os custos de
acordo entre as
LT 500Kv - Pirapora 2 - Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2
302.902 1.273.123 1.576.025
implantação no valor de
partes.
Não Circulante
302.902
1.576.025
R$1.512 foram pagos em
Linha e subestação
2018
Adição (a)
2019
10 parcelas mensais de
Pirapora 2 - Janaúba 3 Janaúba 3 - Bom Jesus da Lapa 2
90.984
211.918
302.902
junho de 2018 à março de
Não circulante
90.984
302.902
2019, atualizados pelo IPCA
(a) As adições referem-se à construção da linha de transmissão:
acumulado.
OCP x
Custo de
Não há taxa
disponibilidades
LocaAto
construção Previsão
de juros e
Descrição
RAP
de conREIDI (*)
2 - reembolso
N/A
N/A
Não houve.
Não houve.
lização
Legislativo
estimado
atualização
de despesas (Capex Aneel) clusão
monetária.
Taesa (*)
LT 500Kv - Pirapora
Implantação de
Portaria MME
Contrato
O contrato pode
2 - Janaúba 3, e linhas de transmissão Concessão
164/2017.
Ato
Fevereiro
ser rescindido a
LT 500Kv - Janaúba
e ampliação das
R$194.060
R$959.604
Declaratório
ANEEL
de 2022 Executivo da RFB
qualquer tempo,
3 - Bom Jesus da
subestações
015/2017
unilateralmente,
Lapa 2
associadas
nº 119/2017
mediante
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
comunicação
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorpor escrito com
OCP x Outras
Multa de 2%
rerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
antecedência
receitas a.
m.
+
juros
R$27 Valor 30/03/2020 a
mínima de 30
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Con- 3 Serviços de
de
mora/
Não houve.
mensal
30/03/2025
dias, na hipótese
sumidor - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela disponi“back-office” Atualização
de
recuperação
bilização das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual
Janaúba
anual pelo IPCA.
judicial ou
de operação, manutenção e implementação da infraestrutura, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A
extrajudicial e/
receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura estará sujeita a desconto, mediante redução em
ou falência de
base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta
uma das partes,
no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibiindependente de
notificação judicial
lidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura da
ou extrajudicial.
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive
Transações com empresas ligadas
esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada
Taxa de
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2%
administração
do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura
OCP x Custo
Investimento
de 1,5% sobre
do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de
e Despesa
conforme
Término
o total das
Não houve.
Não houve.
concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, pror- 4 com pessoal
opção do
indeterminado contribuições
- Previdência
rogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno
funcionário
mensais
/
Não
privada - Forluz
direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as
há atualização
monetária.
avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e
as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante (*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situde inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com ações uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa.
os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado.
pelas concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
R
Passivo
Despesas
bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor
E
Contratos e outras transações
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar
2020
2019
2020
2019
F
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
Transações com Controlador
período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e
1 CCI TAESA 0004/2017 - Taesa
465
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas
2 Reembolso de despesas Janaúba x Taesa
2
270
as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e
3 Backoffice Janaúba x Taesa
27
217
cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades
Transações com Empresas Ligadas
impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a pres4 Previdência Privada - Forluz - Despesa
5
tação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de
concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL,
29
270
217
470
os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá III - Dividendos a pagar
2019
Adição
2020
propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo defi- Dividendos a pagar
9.996
89.065
99.061
nido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores Dividendos a pagar à Taesa
31/12/2018
Adição (*)
31/12/2019
será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. Estrutura de formação da Dividendos a pagar
Dividendos a pagar à Taesa
4.991
5.005
9.996
RAP - A Companhia será remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede (*) A AGO de 30 de abril de 2020 retificou a proposta de destinação do lucro de 2019, reclassificando o valor de
Básica e da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga R$4.991, referente aos dividendos obrigatórios, para a Reserva especial.
de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de conces- IV - Remuneração dos administradores: No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os administradores da
são. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
12. FORNECEDORES
7. ARRENDAMENTO
2020
2019
a) Direito de Uso: Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial
Passivo Circulante
do passivo de arrendamentos e pelos custos esperados na desmobilização.
Fornecedores de bens, equipamentos, materiais e serviços para implementação
Direito de Uso
2019
Depreciação
Baixa de contrato
2020
das instalações de transmissão e outros
21.348
28.790
imóveis
1.041
(270)
(771)
21.348
28.790
Ativo Não Circulante
1.041
(270)
(771)
- A Companhia possuí diversos contratos vigentes para fornecimento de bens, equipamentos, materiais e serviços para
Direito de Uso
Adoção inicial CPC 06 (R2)
Amortização
2019
implementação das instalações de transmissão. Em 31 de dezembro de 2020, possuía saldos a pagar para os forneImóveis
1.457
(416)
1.041 cedores Selt engenharia (R$20.120), Elecnor do Brasil (R$244) e Vale do São Francisco (R$1.300).
Ativo Não Circulante
1.457
(416)
1.041 13. DEBÊNTURES
Em 31 de dezembro de 2020 não houve provisão para desmobilização dos ativos arrendados (R$4 em 31 de dezem2020
2019
bro de 2019). b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foram mensurados pelo valor
Custo a
Custo a
Taxas de
apro- Princiapro- Principresente dos pagamentos futuros.
Credor
juros
Venc.
priar
pal Juros
Total
priar
pal Juros
Total
Passivo de Arrendamento
2019
Juros do período
Amortização
Baixa de Contrato 2020
Imóveis
1.117
59
(410)
(766)
- 1º Emissão - 1ª Série
IPCA +
1.117
59
(410)
(766)
- (BTG/Santander/
4,5% 15/07/2033 (11.136) 241.124 20.539 250.527 (12.697) 228.463
8.826 224.592
Circulante
475
- XP) (a)
IPCA +
Não circulante
642
- 2º Emissão - Série
única (b) (BTG/Itaú) 4,8295% 15/12/2044 (35.450) 602.207 29.675 596.432 (35.366) 576.805
648 542.087
Passivo de Arrendamento
Adoção inicial CPC 06 (R2) Juros do período Amortização 2019
(46.586) 843.331 50.214 846.959 (48.063) 805.268
9.474 766.679
Imóveis
1.454
98
(435)
1.117 Não circulante
1.454
98
(435)
1.117 (a) Em 11 de janeiro de 2019 a Companhia emitiu 224.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualiCirculante
475 zadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de juros e amortizações no dia 15 dos meses de janeiro e de julho de
Não circulante
642 cada ano, com primeiro vencimento em 15 de janeiro de 2022. (b) Em 16 de dezembro de 2019 a companhia emitiu
575.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de
Os montantes reconhecidos no resultado são apresentados abaixo:
juros e amortizações no dia 15 dos meses de dezembro e de junho de cada ano, com primeiro vencimento em 15 de
2020
2019
dezembro de 2025.
Despesas de depreciação de ativos de direito de uso
(270)
(416)
2020
2019
Despesa de juros sobre passivos de arrendamento
(59)
(98) Saldo inicial
766.679
Despesas relativas a arrendamentos de curto prazo e a arrendamentos de ativos de
(+) Novas captações
799.000
(3)
(118)
baixo valor (incluídas nas linhas de Outros custos e despesas operacionais)
(-) Custo de transações
(2.663)
(49.742)
Total reconhecido no resultado
(332)
(632) (+) Juros e variação monetária incorridos
78.804
15.742
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
(+) Amortização do custo de captação
4.139
1.679
Saldo final
846.959
766.679
2020
2019
Não circulante
Ativo Circulante
2022
2023
2024
Após 2024
Total
IRPJ e CSLL antecipados e a compensar
2.268
344 Parcelas vencíveis por indexador
47.040
10.471
13.883
190.269
261.663
Imposto de Renda Retido na Fonte - Receitas financeiras - IRRF
2.618
2.038 IPCA - 1ª emissão
631.882
631.882
PIS e COFINS a compensar
9
9 IPCA - 2ª emissão
(3.195)
(1.424)
(1.284)
(40.683)
(46.586)
ICMS
3.477
308 (-) Custos de emissão a amortizar
43.845
9.047
12.599
781.468
846.959
8.372
2.699
O contrato da 1ª emissão de debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antePassivo Circulante
INSS, FGTS e ICMS
1.313
1.350 cipado. Em 31 de dezembro de 2020 todas as cláusulas restritivas estavam cumpridas. O contrato da 2ª emissão de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
142
240 debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado, que será exigido após
ISS
4.369
1.292 entrada em operação.
Outros
22
108 14. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS
5.846
2.990 A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo ações cíveis de servidão administrativa. Com base na
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes à faixa
2020
2019
de servidão, em montantes considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. Em 31
Ativo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*)
463
152 de dezembro de 2020 a Companhia não tinha passivos contingentes.
2019
Adições
2020
IRPJ sobre prejuízos fiscais
32.456
7.891
328
328
32.919
8.043 Cíveis
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*)
(213.148)
(44.472) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social totalmente integralizado era de R$40.645, representado por 40.645.100 (quarenta milhões seiscentas e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas,
Efeito líquido no balanço
IRPJ e CSLL - Efeito líquido ativo (passivo)
(180.229)
(36.429) sem valor nominal. Reserva de lucros: (a) Reserva legal - Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em
cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social; e (b) Reserva
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
especial - Constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76. Os valores correspondenExpectativa de realização do IRPJ e CSLL diferidos ativos
2021
2022
Após 2023
Total tes a essa reserva deverão ser distribuídos assim que a situação da Companhia financeira permitir, desde que não
Diferenças temporárias
407
56
463 tenham sido absorvidos por prejuízos dos exercícios seguintes. Remuneração dos acionistas - O estatuto social da
Prejuízos fiscais
10.822
21.634
32.456 Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do
407
10.878
21.634
32.919 exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício: Destinação do
10. TRIBUTOS DIFERIDOS
lucro (prejuízo) do exercício:
2020
2019
2020
2019 (*)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Lucro líquido do exercício
279.142
42.087
Social - COFINS - Passivo (a)
145.782
28.018 Reserva legal
(2.104)
Dividendos obrigatórios
(69.786)
(9.996)
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
Reserva especial
(10.708)
11. PARTES RELACIONADAS
Dividendos adicionais propostos
(209.356)
(19.279)
I - Outras contas a receber - OCR - Ativo e Receitas
(*) Como a Companhia está em fase de construção, a AGO de 30 de abril de 2020 retificou a proposta de destinação
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
do resultado do exercício. Com essa decisão, os dividendos obrigatórios propostos com base no estatuto, foram reR
classificados para a Reserva especial (reserva de lucro).
Período
Principais
Taxa de juros/
Outras
E
16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Classificação contábil, natureza do
Valor
de
condições
Atualização
informações Diferidos - São registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base
F
contrato e contraparte
Original vigência /
de
rescisão
monetária
duração
ou extinção relevantes fiscal de ativos e passivos (que afetem diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro real) e
o respectivo valor contábil.
Transações com empresas ligadas
2020
2019
Não
há
taxa
de
x disponibilidades - reembolso de
(105.736)
(16.240)
1 OCP
N/A
N/A
juros e atualização Não houve. Não houve. Imposto de renda
despesas - Mariana (*)
Contribuição social
(38.064)
(5.847)
monetária.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(143.800)
(22.087)
Não
há
taxa
de
x disponibilidades - reembolso de
2 OCP
N/A
N/A
juros e atualização Não houve. Não houve. 17. COBERTURA DE SEGUROS
despesas - Miracema (*)
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes do seu inadimplemento nas obrigações
monetária.
assumidas no contrato de concessão, exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situ- instalações descritas no referido contrato.
Leilão
Seguradora
Vigência
Valor Segurado
ações uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa.
13/2015 - 2ª etapa
Austral Seguradora S.A.
07/02/2017 a 06/11/2022
95.960
A Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado.
Tipo de seguro
Seguradora
Vigência
Limite máximo de indenização
Prêmio
Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
RCG
AXA
20/09/20 a 19/09/21
10.000
6
R
Ativo
Receita
D&O
Zurich Seguradora
18/09/20 a 18/09/21
40.000
6
E
Contratos e outras transações
31/12/2020
31/12/2019
2020
2019
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de riscos e seguros
F
1 Reembolso de despesas - Mariana
15
- vigentes e dada a sua natureza não fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
2 Reembolso de despesas - Miracema
103
- 18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
18.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da Companhia visa identificar e analisar
118
- os riscos considerados relevantes pela Administração. Esses riscos incluem os riscos de capital, de mercado (risco
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonsnos exercícios apresentados. 18.2. Gestão do risco de capital: A Compa- os equipamentos utilizados em suas instalações, está sujeita a aumentos de trada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos custos
nhia administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou de aquisição de materiais utilizados na implementação da infraestrutura de
atividades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as ati- transmissão. Despesas com serviços de terceiros: Referem-se basicamente
envolvidas em suas operações. A estrutura de capital é formada pelo endivi- vidades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às as despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação e auditoria.
damento líquido, ou seja, debêntures deduzidas pelos equivalentes de caixa, e especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há Outros custos e despesas operacionais: Referem-se basicamente aos custos
patrimônio líquido. 18.3. Categorias de instrumentos financeiros:
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, com seguros, material de consumo, impostos contribuições e taxas, aluguéis
2020
2019
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou e condomínios.
Ativos financeiros
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haValor justo através do resultado:
ver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. 21. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
- Aplicações financeiras de curto prazo e Títulos e
Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica po10.620
10.453
valores mobiliários
42.707 653.239 derá ser afetada, sendo obrigada a realizar investimentos não previstos, a fim Rendimentos de aplicação financeira
10.620
10.453
Custo amortizado:
de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para subs- Receitas financeiras
(82.943)
(17.421)
- Bancos
96
10 tituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a Debêntures - Encargos financeiros
(59)
(98)
42.803 653.249 sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco de contencioso Juros de arrendamento financeiro
(2.221)
(1.049)
Passivos financeiros
- A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, que Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas
(85.223)
(18.568)
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa pe- Despesas financeiras
(74.603)
(8.115)
- Fornecedores
21.348 28.790 riodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos
- Debêntures
846.959 766.679 para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocor- 22. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
868.307 795.469 rência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência com18.4. Risco de mercado: 18.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: Para custos. A Administração da Companhia é responsável pelo desenvolvimento plementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras,
minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com custos e prazos de e implantação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março
reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemen- para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de 2012. Em 31 de dezembro de 2020, 35% do quadro efetivo de empregados
te o cronograma de pagamento de suas obrigações e a sua geração de caixa. de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de ope- da Companhia participava do Plano Taesaprev (38% em 31 de dezembro de
Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos rações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documen- 2019). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de acordo
de mercado ou na maneira pela qual ela administra e mensura esses riscos. tação de controles e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até o mês
A Companhia está expostas às flutuações de taxa de juros pós-fixadas sobre de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimen- subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano são
aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio do monitoramento tos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle da
dos movimentos de taxas de juros. 18.4.2 Análises de sensibilidade sobre operacionais e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-fundainstrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões dora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer
com base na exposição líquida da Companhia às taxas variáveis dos instru- éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que dementos financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim do período 18.8. Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados penderá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará
deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o valor dos ao valor justo por meio do resultado: Os diferentes níveis foram definidos sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinadoativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajus- conforme a seguir: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ra do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos
tado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comporta- ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços
mento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados
Índice
2020
Cenário provável em 2021
direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premis- na nota explicativa nº 11 - Partes relacionadas.
CDI
2,75%
4,50% sas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis 23. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
IPCA
4,52%
4,60% de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para es- A Companhia possuí diversos contratos vigentes para fornecimento de bens,
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 12 de mar- ses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. equipamentos, materiais e serviços para implementação das instalações de
ço de 2021 - Fonte Externa Independente.
18.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do transmissão. Conforme nota explicativa nº 11 - Partes relacionadas, a Companhia contratou a Taesa para realização das atividades de back-office.
Exposição líquida dos instrumentos
Efeito Provável no resultado:
financeiros não derivativos
2020 LAIR - 2020 - (redução)
Hierarquia 24. OUTRAS INFORMAÇÕES
Equivalentes de caixa - Aplicações
Nota
do valor Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
financeiras de curto prazo - CDI
42.707
747
explicativa
2020
2019
justo funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
Passivos Financeiros - Debêntures - IPCA 893.545
10.276 Ativos financeiros
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente,
11.023 Equivalentes de caixa e
está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Abaixo a licença am18.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma títulos e valores mobiliários
4e5
42.707
653.239
Nível 2
bientaL concedida à Companhia:
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa- 18.8.2 Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo por meio
Licença de Instala- Data de
nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente do resultado (entretanto, são exigidas divulgações do valor justo):
Trecho
ção e operação nº emissão Vencimento
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de
2020
2019
HierarLT 500 KV Bom Jesus da
crédito do saldo mantido em equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliquia do
Nota
1302/2019
11/07/2019 11/07/2025
ários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e instiexpliValor
Valor
Valor
Valor valor Lapa 2 - Janaúba 3 - Pirapora 2
tuições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”)
cativa contábil
justo contábil
justo justo COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que
satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuma Debêntures - Passivos
afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em
contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. 18.6 Gestão do risco de financeiros
13
846.959 892.317 766.679 773.180 Nível 2 conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e
liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas re- A Administração considera que os saldos contábeis das debêntures, classifi- saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim
servas, linhas de crédito bancárias para captação de debêntures, por meio do cados como “outros passivos financeiros ao custo amortizado, aproximam-se de proteger seu maior ativo - as pessoas - e reduzir a velocidade de dissemimonitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. A tabela a seguir dos seus valores justos.
nação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas
(i) apresenta em detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente 19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os
dos passivos financeiros não derivativos, (ii) foi elaborada de acordo com os
2020
2019
colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados
fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data Receita de implementação da infraestrutura (*)
1.273.123 211.918 ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órmais próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações e Receita operacional bruta
1.273.123 211.918 gãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especializada; •
(iii) inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.
PIS e COFINS diferidos
(117.764) (21.790)
Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Mais de 5
Deduções da receita
(117.764) (21.790) Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregaDebêntures
mês meses
a 1 ano
anos
anos
Total Receita operacional líquida
1.155.359 190.128 dos com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da
Pós-fixadas
- 241.292 1.124.765 1.366.057 (*) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo rela- COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar
18.7 Gestão dos riscos operacionais (fase de construção): É o risco de cionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde a “Receita de da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação
contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades
prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas asso- construção” passou a ser “Receita de implementação da infraestrutura”.
de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e do
ciadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de Margens das obrigações de performance
2020
2019
sistema elétrico. Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração
fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aque- Implementação de infraestrutura
les decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente
- Receita
1.273.123 211.918 contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
aceitos de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos
- Custos
(655.111) (116.074) 2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de 2021,
quais a Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislaMargem (R$)
618.012
95.844 conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
ção e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de
Margem percebida (%)
48,54% 45,23% 25. EVENTOS SUBSEQUENTES
Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso Conciliação entre a receita bruta e a receita
Aumento de capital: A AGE de 18 de janeiro de 2021 aprovou o aumento de
a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regu- registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2020
2019
capital social da Companhia em R$90.000, elevando o capital subscrito dos
lamentação aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de san- Receita operacional bruta
1.273.123 211.918 atuais R$40.645 para R$130.645. Alteração da Diretoria – Em 23 de março de
ções pelas autoridades competentes. Risco de seguros - Contratação de se- (+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
2021 a AGE da Companhia elegeu o Sr. André Augusto Telles Moreira como
guros de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. regime de caixa
(1.273.123) (211.918) Diretor Presidente, Sr. Erik da Costa Breyer como Diretor Financeiro, Sr. MarDanos nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, Receita operacional bruta tributável
- co Antônio Resende Faria como Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regularaios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são 20. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
tório, Sr. Fábio Antunes Fernandes Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro
cobertos por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adi2020
2019
cionais significativos. Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação go- -Remuneração direta
(169)
(287) Alves como Diretor de Implantação.
vernamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - -Benefícios
(1.285)
(541)
Diretoria
MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha -FGTS e INSS
(50)
(106)
Nomes
Cargo
a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, Pessoal
(1.504)
(934)
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades - Custo de implementação da infraestrutura (*)
(655.111) (116.074)
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
competentes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Materiais
(655.111) (116.074)
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Caso a Companhia expanda os seus negócios através da construção de no- Serviços de terceiros
(525)
(196)
vas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à ativida- Depreciação e amortização
(270)
(416)
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
de de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais Outros custos e despesas operacionais
(404)
(219)
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra Total custos e despesas
(657.814) (117.839)
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desen- (*) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo reWagner Rocha Dias
volvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho lacionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde o “Custo
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese de construção” passou a ser “Custo de implementação da infraestrutura”. A
Declaração da Diretoria
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), infra-assinados, Os membros da Diretoria da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Companhia”), infra-assinados, no deno desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as sempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às demonstrações financeiras da Comparespectivos documentos complementares.
nhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares. Rio
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
Erik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório
Luis Alessandro Alves
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
Diretor de Implantação
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Janaúba Transmissora de e da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
Energia Elétrica S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
demonstrações financeiras da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) o entendimento do relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, concessão; (ii) avaliação dos procedimentos internos relativos aos gastos segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo realizados para execução do contrato; (iii) análise da determinação de margem as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o no projeto em construção, verificando a metodologia e as premissas adotadas distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações pela Companhia, para estimar o custo total de construção, e o valor presente fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos dos fluxos de recebimento futuro, descontado a taxa de juros implícita que conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Janaúba Transmissora de representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos; (iv) econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas com apoio de profissionais especializados em avaliação projetos de construção: financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa (a) análise do cumprimento do cronograma físico das obras em andamento, brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para bem como a verificação da existência ou não de itens anormais ao cronograma mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e físico atualizado da obra, com possíveis alterações de projeto, ou mudanças de Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com fornecedores que possam gerar custos não capturados pelos controles internos financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do da Companhia; (b) avaliação das variações entre o orçamento inicial e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes orçamento atualizado das obras em andamento, e as justificativas apresentadas
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pela gestão da obra para os desvios; e (c) caso aplicável, verificação de indícios obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de suficiência dos custos a incorrer, para conclusão das etapas construtivas do nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais empreendimento; (v) leitura do contrato de concessão para identificação das fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (vi) a falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria revisão dos fluxos de caixa projetado, das premissas relevantes utilizadas nas para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos projeções de custos e na definição da taxa implícita de desconto utilizada no circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na (vii) análise de eventual risco de penalizações por atrasos na construção ou políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras, portanto, indisponibilidade; (viii) análise da eventual existência de contrato oneroso; (ix) respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto análises das comunicações com órgãos reguladores relacionadas à atividade adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo de transmissão de energia elétrica; e (x) avaliação das divulgações efetuadas operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base no resultado dos relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. procedimentos auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada administração, consideramos que os critérios e premissas para mensuração do Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, ativo de contrato adotados pela administração são aceitáveis, assim como as atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras tomadas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
Mensuração do ativo de contrato: Conforme divulgado na nota 2.4.a), a de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
Companhia avalia que o ativo de contrato de concessão se origina na medida financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base nos com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas
gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. Em 31 de dezembro de Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
2020, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$1.576.025 mil temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e
(R$302.902 em 31 de dezembro de 2019). O reconhecimento do ativo de da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
contrato e da receita de contrato com cliente de acordo com o CPC 47 – Receita responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações
de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a controles internos que ela determinou como necessários para permitir a assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do
obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva
performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou ERNST & YOUNG
da taxa de desconto, que representa o componente financeiro embutido no fluxo não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das Auditores Independentes S.S.
de recebimento futuro, também requer o uso de julgamento por parte da operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com CRC-2SP015199/O-6
administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações Pia Leocádia de Avellar Peralta
envolvido, consideramos a mensuração dos ativos de contrato das concessões financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações Contadora CRC-1RJ101080/O-0
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Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 19.486.977/0001-99

Relatório da Administração
A Administração da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MAR”
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia
A Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MAR” ou “Companhia”)
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de dezembro de 2013, que tem como objeto principal a exploração da concessão de
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de
energia elétrica no estado de Minas Gerais, proveniente do Leilão ANEEL n°
013/2013.
A entrada em operação comercial do empreendimento, objeto do Contrato de
Concessão nº 011/2014, ocorreu em 04 de junho de 2020, com o Termo de
Liberação Definitivo emitido em 08 de junho de 2020, para todas as funções
de transmissão de MAR.
A MAR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.
(“Taesa”).

Desempenho Financeiro - R$ mil
2020
Receita operacional líquida
53.159
EBITDA
17.672
Margem EBITDA
33,24%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício
15.699
Resultado Financeiro
45
Imposto de renda e contribuição social
1.928
EBITDA
17.672
EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e
das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo,
tampouco é indicador de desempenho.
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019
01/01/19
Nota
(Reapre- (Reapreexplicativa 2020 sentado) sentado)

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 2020
2019
(Reapresentado)
Receita de implementação de infraestrutura,
correção monetária do ativo de contrato de
concessão, operação e manutenção e outras, líquidas
48.119 60.614
Remuneração do ativo de contrato de concessão
5.040
53.159 60.614
Receita operacional líquida
17
Pessoal
(2)
Material e outros custos de construção
(34.585) (55.082)
Serviços de terceiros
(619)
(4)
Outros custos operacionais
(35.210) (55.082)
Custos operacionais
18
17.949
5.532
Lucro bruto
Pessoal
(173)
(63)
Serviços de terceiros
(490)
(460)
386
(341)
Outras receitas e (despesas) operacionais
(277)
(864)
Despesas operacionais
18
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
17.672
4.668
líquidas dos impostos e contribuições
Receitas financeiras
216
998
(261)
(109)
Despesas financeiras
(45)
889
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
17.627
5.557
Lucro antes dos impostos e das contribuições
Imposto de renda e contribuição social correntes
(516)
(319)
(1.412) (2.038)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.928) (2.357)
Imposto de renda e contribuição social
14
15.699
3.200
Lucro líquido do exercício
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

MAR e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança
Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções
legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor independente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente sobre as
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de R$63 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
2020 2019
(Reapresentado)
Ativos
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Ativos Circulantes
Lucro líquido do exercício
15.699
3.200
Equivalentes de caixa
4
6.683
3
14
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Títulos e valores mobiliários
5
8.406
2.839
Receita de implementação da infraestrutura
6 e 17
(38.724) (62.979)
Contas a receber de concessionárias
1.830
53
Receita de aplicação financeira
(216)
(998)
e permissionárias
Custo de implementação da infraestrutura
34.592
55.082
Ativo de contrato de concessão
6
14.988
Imposto de renda e contribuição social
14
1.928
2.357
Impostos e contribuições sociais
7
316
318
271
Tributos diferidos
17
1.561
2.415
Outras contas a receber
142
166
105
Remuneração do ativo de contrato de
Total dos Ativos Circulantes
23.959
8.946
3.229
concessão
6 e 17
(5.040)
Ativos Não Circulantes
Correção monetária do ativo de contrato de
Depósitos judiciais
3.444
3.455
3.817
concessão
6 e 17
(8.596)
Contas a receber de concessionárias
1
Provisão para contingências
12
317
e permissionárias
Variações nos ativos e passivos:
Ativo de contrato de concessão
6
187.666 156.888
93.909
(Aumento) no saldo de contas a receber de
Imobilizado
38
concessionárias e permissionárias
(1.778)
(53)
Total dos Ativos Não Circulantes
191.149 160.343
97.726
Redução no saldo do ativo de contrato de concessão
6.594
Total dos Ativos
215.108 169.289 100.955
(Aumento) redução nos impostos e nas
2019
01/01/19
contribuições sociais ativos, líquido dos passivos
(1.206)
875
Nota
(Reapre- (ReapreRedução nas outras contas a receber e depósitos
explicativa 2020 sentado) sentado)
judiciais
36
300
Passivos
(Redução) no saldo de fornecedores
(34.254) (55.140)
Passivos Circulantes
Aumento no saldo de taxas regulamentares
57
1
Fornecedores
11
4.692
4.352
4.410
Aumento (redução) no saldo de outras contas a pagar
261
(268)
Taxas regulamentares
57
1
Caixa (aplicado) nas atividades operacionais
(29.086) (54.891)
Impostos e contribuições sociais
7
307
1.318
212
Imposto de renda e contribuição social pagos
(319)
(135)
Dividendos a pagar
10
4.534
806
4.350
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (29.405) (55.026)
Outras contas a pagar
146
207
122
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Total dos Passivos Circulantes
9.736
6.684
9.094
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores
Passivos Não Circulantes
mobiliários
8.622
(4.569)
Impostos e contribuições diferidos
8
6.244
4.831
2.793
Adição no imobilizado e intangível
(37)
Tributos diferidos
9
7.288
5.726
3.311
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
Provisões para contingências
12
4.115
4.126
4.163
de investimento
8.585
(4.569)
Outras contas a pagar
332
Total dos Passivos Não Circulantes
17.979
14.683
10.267 Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
13
27.500
59.584
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Total dos Passivos
27.715
21.367
19.361
Caixa líquido gerado pelas atividades de
Patrimônio Líquido
2020
2019
financiamento
27.500
59.584
Capital social
174.500 147.000
87.416
(Reapre- Aumento (redução) líquido no caixa e
Reserva de lucros
1.706
922
sentado)
equivalentes de caixa
6.680
(11)
Dividendos adicionais propostos
11.187
4
3
14
15.699
3.200 Saldo inicial de equivalentes de caixa
Prejuízos acumulados
(5.822) Lucro líquido do exercício
Saldo final de equivalentes de caixa
4
6.683
3
Total do Patrimônio Líquido
13
187.393 147.922
81.594 Outros resultados abrangentes
- Aumento (redução) líquido no caixa e
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido
215.108 169.289 100.955
15.699
3.200 equivalentes de caixa
6.680
(11)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. Resultado abrangente total do exercício
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em
milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
Nota
Capital Reserva de lucros
Dividendos
Lucros (Prejuízos)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
explicativa
social
Legal Especial adicionais propostos
acumulados
Total
A Mariana Transmissora de Energia S.A. (“MAR” ou “Companhia”) é uma socie- Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)
87.416
(5.822)
81.594
dade anônima de capital fechado, constituída em 18 de dezembro de 2013, que Retificação da destinação do resultado do exercícios anterior
3.544
3.544
tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços públicos de Compensação do prejuízo deo exercício anteriores
- (2.622)
2.622
transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica deno- Aumento de capital
59.584
59.584
minada Itabirito II - Vespasiano II de 500Kv, conforme estabelecido no Edital de Lucro líquido do exercício
3.200
3.200
Leilão nº 013/2013, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Destinação do lucro líquido do exercício:
O empreendimento completa o anel de 500kV da Região Metropolitana de Belo Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
13
147.000
922
- 147.922
Horizonte, interligando grandes usinas hidrelétricas ao Sistema Interligado Na- Aumento de capital
27.500
27.500
cional e reforçando a confiabilidade e o atendimento à região central, bem como Lucro líquido do exercício
15.699
15.699
as regiões leste do estado de Minas Gerais e parte do estado do Espírito Santo. Destinação do lucro líquido do exercício:
A entrada em operação comercial do empreendimento, objeto do Contrato de Reserva legal
784
(784)
Concessão nº 011/2014, ocorreu em 04 de junho de 2020, com o Termo de
(3.728) (3.728)
Liberação Definitivo emitido em 08 de junho de 2020, para todas as funções Dividendos mínimos obrigatórios
11.187
(11.187)
transmissão de MAR. A Licença de Instalação foi emitida em 24 de janeiro de Dividendos adicionais propostos
13
174.500
784
922
11.187
- 187.393
2019, após 56 meses da assinatura do contrato de concessão. As obras foram Saldos em 31 de dezembro de 2020
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
concluídas em 16 meses, dentro do cronograma de construção previsto no citado contrato. A MAR protocolou junto à ANEEL, pedido de reconhecimento investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios
2019
2019
de excludente de responsabilidade em decorrência de atraso na entrada em específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo
(Publi- (Reapre- Imcado) sentado) pactos
operação comercial por fatos originados por terceiros (órgão ambiental). Com de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão de cada contrato de Demonstração do Resultado do exercício
este pedido, a Companhia busca a recomposição dos prejuízos causados, seja concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Receita de implementação de infraestrutura,
por meio da prorrogação do prazo do seu contrato de concessão, seja por meio Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de correção monetária do ativo de contrato de
da recomposição da sua receita. O processo está atualmente em análise pe- concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido concessão, operação e manutenção e outras,
líquidas
30.108
60.614 30.506
las Superintendências responsáveis da ANEEL, sendo que até a manifestação como receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços
30.108
60.614 30.506
final da Agência sobre o pleito da MAR, as sanções administrativas estão sus- de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo Receita Operacional Líquida
(55.082) (55.082)
pensas. Apenas o ONS iniciou o desconto de Parcela Variável por Atraso na valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da Custos operacionais
(24.974)
5.532 30.506
Entrada em Operação (“PVA”), sendo que o valor poderá ser devolvido, após o infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem estimada Resultado Bruto
(864)
(864)
acatamento do pedido de excludente de responsabilidade apresentado à ANE- para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação com parcela Despesas operacionais
EL. A MAR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. variável. Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é Resultado antes das receitas (despesas)
(“Taesa”), e, de acordo com o previsto no Contrato de Concessão assinado reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que considera os custos financeiras, líquidas, e dos impostos e
(25.838)
4.668 30.506
com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui o compromisso de incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à medida que os serviços são contribuições
889
889
garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos no referido contrato prestados. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração em função da Resultado financeiro
5.557 30.506
sejam cumpridos.
inflação, conforme índice de atualização previsto em contrato de concessão, Resultado antes dos impostos e contribuições (24.949)
(1.382)
(2.357) (975)
2. BASE DE PREPARAÇÃO
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos Impostos e contribuições
(26.331)
3.200 29.531
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem Lucro líquido do exercício
2019
2019
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar
(Publi- (Reapre- Impacdemonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 29 de março de o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a
cado) sentado) tos
2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos Demonstração do resultado abrangente
(26.331)
3.200 29.531
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as - Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários Lucro do exercício
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da Outros resultados abrangentes
(26.331)
3.200 29.531
CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas Resultado abrangente total do exercício
informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros Demonstração da Mutação do
2019
2019
e correspondem às informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base na receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, Patrimônio Líquido
(Publi- (ReapreImde mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de
cado) sentado) pactos
custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos, auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que
137.650
81.594 (56.056)
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais Saldos em 1° de janeiro de 2019
(26.331)
3.200 29.531
apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, moeda anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade Resultado líquido do exercício
funcional da Companhia e foram arredondadas para o milhar mais próximo, tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição Dividendos mínimos obrigatórios
63.128
63.128
exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: social diferidos – São registrados ativos relacionados a impostos diferidos Outros itens não afetados
174.447
147.922 (26.525)
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e Total do Patrimônio Líquido
2019
2019
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os
(Publi- (ReapreIma aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é
cado) sentado) pactos
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções Fluxo de Caixa
(26.331)
3.200 29.531
Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas Lucro líquido do exercício
(31.317)
(62.979) (31.662)
relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas Receita de implementação da infraestrutura
1.382
2.357
975
estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a Impostos e contribuições
1.259
2.415
1.156
premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais Tributos diferidos
(19)
(19)
que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz provável. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua somente no Outros itens não afetados
(55.026)
(55.026)
respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização Fluxo de caixa operacional
(4.569)
(4.569)
determinação e classificação de receitas por obrigação de performance da rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato Fluxo de caixa de investimento
59.584
59.584
(implementar a infraestrutura, operar e manter). A Administração da Companhia de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Reapresentação dos valores Fluxo de caixa de financiamento
(11)
(11)
avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas correspondentes: A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, através do Ofício Aumento líquido equivalentes de caixa
características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as companhias transmissoras 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mende construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atribuição de surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é margem de implementação da infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, que é aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de orientação quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783 – SE como Ativo de obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é contrato; (iv) segregação em rubrica especifica na Demonstração de Resultado for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e
identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de da receita de remuneração dos ativos da concessão; e (v) reconhecimento dos (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá
lucro atribuída a obrigação de performance de implementação da infraestrutura é impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP) em função de alteração na base direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a)
definida com base nas melhores estimativas e expectativas da Administração regulatória (BRR) ou na taxa de remuneração de capital (WACC regulatória) em Receita de implementação da infraestrutura - Serviços de implementação, amsobre os projetos implementados pela Companhia, onde são levados em rubrica abaixo da margem operacional. A Companhia adequou suas práticas pliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica.
consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade dos contábeis em relação ao seu ativo de contrato, revisando suas estimativas e As receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os
projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e julgamentos sobre a margem e taxa de remuneração do projeto (taxa implícita), gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de inrecebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção da visto que no modelo anterior utilizava a WACC regulatória estabelecida pela fraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o reinfraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de receita ANEEL. Com isso, a Companhia identificou os seguintes impactos, líquidos de cebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de
individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em que impostos: (i) R$29.531 para o exercício de 2019, registrados no resultado do performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia
a Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à exercício; e (ii) R$56.056 negativos para exercícios anteriores, registrados no opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à
remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 – Receita de Patrimônio Líquido. Com base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 – contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de
contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços da Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”, a partir de 1º construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concessionárias e
atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de de janeiro de 2019, a Companhia apurou os impactos e reapresentou cada uma permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo será requerida
concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa das linhas afetadas na demonstração financeira de períodos anteriores, da para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa
a melhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos seguinte forma:
implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de trans2019
2019
01/01/19
01/01/19
missão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias
Balanço Patrimonial
(Publicado)
(Reapresentado) Impactos
(Publicado) (Reapresentado) Impactos
e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato
Ativo
de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alterações
Outros ativos circulantes não afetados
8.946
8.946
3.229
3.229
- posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia incides sobres o
Total do Ativo Circulante
8.946
8.946
3.229
3.229
- montante a receber dos fluxos de recebimentos de caixa e variam entre 5,76%
Ativo de contrato de concessão
185.328
156.888
(28.440)
154.011
93.909
(60.102) e 6,64% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de
Outros ativos não circulantes não afetados
3.455
3.455
3.817
3.817
- concessão – Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreenTotal do Ativo Não Circulante
188.783
160.343
(28.440)
157.828
97.726
(60.102) dimento com base no índice de inflação definido para cada contrato de conTotal do Ativo
197.729
169.289
(28.440)
161.057
100.955
(60.102) cessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e maPassivo
nutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconheciDividendos a pagar
806
806
4.350
4.350
- mento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita
Outros passivos circulantes não afetados
5.878
5.878
4.744
4.744
- é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da
Total do Passivo Circulante
6.684
6.684
9.094
9.094
- obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras
Impostos e contribuições diferidos
5.708
4.831
(877)
4.645
2.793
(1.852) e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros
Tributos diferidos
6.764
5.726
(1.038)
5.505
3.311
(2.194) sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do
Outros passivos não circulantes não afetados
4.126
4.126
4.163
4.163
- método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com
Total do Passivo Não Circulante
16.598
14.683
(1.915)
14.313
10.267
(4.046) juros sobre empréstimos e financiamentos. 3.3. Instrumentos financeiros: a)
Capital social
147.000
147.000
87.416
87.416
- Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros
Reserva de lucros
27.447
922
(26.525)
50.234
(50.234) são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao
Lucros (prejuízos) acumulados
(5.822)
(5.822) valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor
Total do Patrimônio Líquido
174.447
147.922
(26.525)
137.650
81.594
(56.056) justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
197.729
169.289
(28.440)
161.057
100.955
(60.102) reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contra-
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tuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos
financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo
são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é
classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal
em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos,
deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de
juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para
créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i)
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo
de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não
identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida
como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são mantidos para negociação
ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 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. 3.4. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base
no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto de
renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedente de R$240;
e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alíquota da
contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das variações
monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos pela Companhia. Os
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os impostos diferidos
são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferi-

do é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto
de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório
e reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3.5.
Normas e interpretações novas e revisadas: As normas e interpretações
novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu
alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a
especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um direito de postergar
a liquidação;(ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo
embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações
são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem
ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto
que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Bancos
14
3
Aplicações Financeiras
6.669
6.683
3
Taxa de rentabilidade anual acumulada
2020
2019
CDB
101,28% do CDI
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
Investimento em cotas de fundos “Pampulha” - Ativo circulante
8.406
Taxa de rentabilidade anual acumulada
- 103,8% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, administrado
e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões
públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito,
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos
de caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
2019
Linha de
(Reapre- Adição Remu- Correção Recebitransmissão
(a) neração monetária mentos
sentado)
2020
Itabirito II/
Vespasiano II
156.888 38.724
5.040
8.596 (6.594) 202.654
Circulante
14.988
Não circulante
156.888
187.666
01/01/19
Adição
2019
Linha de transmissão
(Reapresentado)
(a) (Reapresentado)
Itabirito II/Vespasiano II
93.909
62.979
156.888
Não circulante
93.909
156.888

(a) As principais adições estão relacionadas aos projetos descritos abaixo:
Ato
Concessão
Descrição
legislativo
RAP
Itabirito 2
Implantação de linha de
Contrato Concessão R$ 15.363
Vespatransmissão 500 kV
ANEEL 011/2014
siano 2

Custo de construção
estimado (capex ANEEL)
R$107.000

Previsão de
conclusão

REIDI (*)

Declaratório. Executivo
Abril de 2020 Atoda
RFB nº 394/2014

I - Adequação do Módulo Geral com a
AutoriConcluído
implantação de um Módulo de Infraes- Resolução
Ato Declaratório Executivo
SE Itabirito 2 trutura
ANEEL n°
R$ 725
R$5.565
em
de Manobra, arranjo Disjuntor e zativa
da RFB nº 134/2018.
6.753/2017
20/12/2019
Meio, II - Extensão de Barramentos
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do A remuneração pelas Demais Instalações de Transmissão - DIT que não
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL.
da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL: A resolução ANEEL nº
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente 2.725 de 14 de julho de 2020, estabeleceu a RAP da Companhia para o ciclo
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da 2020/2021, onde considera-se uma RAP de R$16.431 e um acréscimo de
receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela parcela de ajuste de R$9, perfazendo um total de R$16.440.
disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a 7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS:
transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e
2020
2019
implementação da infraestrutura, reajustado e revisado anualmente. Parcela Ativo circulante
variável - A receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura Imposto de Renda a compensar
212
168
estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
61
116
condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - Financiamento da Seguridade Social - COFINS a compensar
34
34
CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá Outros
9
ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da
316
318
transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da Passivo circulante
ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado INSS, FGTS, ISS e ICMS
97 1.195
o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
25
66
aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de Outros
185
57
1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento
307 1.318
anual de operação, manutenção e implementação de infraestrutura dos últimos 8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão
2019
e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de
2020 (Reapresentado)
concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando- Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e
se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, CSLL sobre diferenças temporárias – Passivo (*) 6.244
4.831
de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao (*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a 9. TRIBUTOS DIFERIDOS
determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados
2019
os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da
2020 (Reapresentado)
indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário Programa de Integração Social - PIS e
realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu Contribuição para o Financiamento da
pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão Seguridade Social – COFINS – Passivo (*)
7.288
5.726
– RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas (*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos 10. PARTES RELACIONADAS
adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de I – Outras Contas a receber – OCR e Outras contas a pagar – OCP.
energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor a) Ativos e receitas:
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério
Principais informações sobre os contratos e
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço
transações com partes relacionadas
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
Período Taxa de
Principais Outras
período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A R Classificação
juros /
condições informatransmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, E contábil, natureza Valor de viF
do contrato e
Origi- gência / Atualização de rescisão ções releobservando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas
contraparte
nal duração monetária ou extinção vantes
as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências.
OCP x disponibiliNão há taxa
Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das
dades - Reembol- N/A
de juros e
Não
1
N/A
penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL
so de despesas
atualização Não houve. houve.
e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá
- Taesa (*)
monetária
ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no (*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas
contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o
transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo
e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, Taesa.
a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto
da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe
leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado.
caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
valor equivalente às respectivas participações. Estrutura de formação da R
Ativo
Receita
RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações E
de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, F Contratos e outras transações
2020 2019 2020 2019
não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao
1
valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. 1 Reembolso de despesas – Taesa
b) Passivo de despesas:
R
E
F

Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Período de
Taxa de juros /
Classificação contábil, natureValor
vigência /
Atualização
Principais condições
za do contrato e contraparte
Original
duração
monetária
de rescisão ou extinção
Transações com a Controladora

OCP x Outras receitas - Serviços
R$ 27
de “back-office” –Taesa
Valor mensal

1

05/11/2019 a
05/11/2024

Outras
informações
relevantes

O contrato pode ser rescindido a qualquer
tempo, unilateralmente, mediante comuni- Contrato anuído
Multa de 2% a. m. cação
por escrito com antecedência mínima através do Des+ juros de mora /
de 30 dias, na hipótese de recuperação
Atualização anual judicial
ANEEL nº
ou extrajudicial e/ou falência de uma pacho
pelo IPCA
2.977/2019.
das partes, independente de notificação
judicial ou extrajudicial.

Transações com empresas ligadas

2

Contrato de compartilhamento
de instalações - Cemig GT

R$205 par- 12/11/2015 até a
cela única e
extinção da
Atualização anual
R$13 Valor
concessão de
pelo IPCA
mensal
uma das partes

Não houve.

O pagamento do
valor mensal é
devido a partir do
início da operação
comercial.

O contrato pode ser rescindido a qualquer
tempo, unilateralmente, mediante comuniContrato de Operação e
R$48 Valor
03/03/2020 à
Atualização anual cação por escrito com antecedência mínima
3
Não houve.
Manutenção - Cemig GT
mensal
02/03/2025
pelo IPCA
de 180 dias; em decorrência do descumprimento das condições avençadas; e na
ocorrência de sado fortuito ou força maior.
OCP x disponibilidades Não há taxa de
4
Reembolso de despesas N/A
N/A
juros e atualização
Não houve.
Não houve.
Miracema (*)
monetária
OCP x disponibilidades Não há taxa de
5
Reembolso de despesas N/A
N/A
juros e atualização
Não houve.
Não houve.
Janaúba (*)
monetária
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o
pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa.
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe
um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
Passivo
Custos e Despesas
R
E
Contratos e outras transações
2020
2019
2020
2019
F
Transações com controladores
1
Serviços de “Back-office” – Taesa
27
26
334
319
Transações com empresas ligadas
2
CCI – CEMIG GT
16
116
7
3
O&M – CEMIG GT
46
378
4
Reembolso de despesas – Miracema
20
5
Reembolso de despesas – Janaúba
15
89
61
828
326

II – Dividendos a pagar:
Dividendos a pagar
Dividendos a pagar à Taesa

2019
Adição
2020
806
3.728
4.534
Retificação da destinação
Dividendos a pagar
2018
do resultado (*) 2019
Dividendos a pagar à Taesa
4.350
(3.544) 806
(*) A AGO de 30 de abril de 2019 retificou a proposta de destinação do lucro de
2018, destinando o valor dos dividendos obrigatórios para Reserva Especial,
em virtude de a Companhia estar em fase de construção e não possuir
recursos disponíveis para pagamento de dividendos.
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 os administradores da Companhia abdicaram
qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
11. FORNECEDORES
2020
2019
I.G. Transmissão e Distribuição de Energia S/A
397
1.586
BRAMETAL S/A
530
987
Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
406
Cobra Brasil Serviços Comunicações e Energia S.A.
814
São Simão Montagens e Serv. de Eletricidade Ltda.
389
Biocev Serviços de Meio Ambiente Ltda.
1.208
Outros
1.354
1.373
4.692
4.352
Os saldos referem-se basicamente aos compromissos assumidos para a
implementação das instalações de transmissão.
12. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS E PASSIVOS CONTINGENTES
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos tributários e cíveis. Com base na opinião
de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para
riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados
suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso.
2019
Baixas
2020
Cíveis
4.126
(11)
4.115
2018 Adições
Baixas Reversões
2019
Cíveis
4.163
325
(354)
(8)
4.126
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2020, com base na opinião
dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda
classificados como possível era de R$100, referentes a causas fiscais no valor
de R$75, e trabalhista no valor de R$25, para os quais nenhuma provisão foi
constituída.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 o capital social subscrito e
integralizado era de R$174.500 representado por 174.500.000 de ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2019 o
capital social subscrito era de R$147.000 representado por 147.000.000
de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Os titulares de ações
ordinárias têm direito a um voto por ação nas Assembleias Gerais.
Data
Aprovação Aumento de capital em 2020
06/01/2020
AGE
5.000
31/01/2020
AGE
5.500
16/03/2020
AGE
10.000
16/04/2020
AGE
7.000
27.500
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 6.404/76.
Os valores correspondentes a essa reserva deverão ser distribuídos assim
que a situação da Companhia financeira permitir, desde que não tenham
sido absorvidos por prejuízos dos exercícios seguintes. Remuneração aos
acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos
anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício
apurado na forma da Lei nº 6.404/76.
Proposta de destinação do resultado líquido do exercício
Destinação do lucro do exercício
2020
2019
Lucro líquido do exercício
15.699
3.200
Prejuízos acumulados
(5.822)
Lucro (prejuízo) líquido residual a destinar
15.699
(2.622)
- Reserva legal (5%)
(784)
- Dividendos obrigatórios
(3.728)
- Dividendos adicionais propostos
(11.187)
- Prejuízos acumulados (*)
(2.622)
Compensação de prejuízos acumulados
2020
2019
- Prejuízos acumulados - 01/01/2019
(56.056)
- Reserva especial - 01/01/2019
49.350
- Reserva legal - 01/01/2019
885
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
(5.822)
- Lucro líquido do exercício - 31/12/2019
3.200
- Reserva especial - 31/12/2019
2.622
- Prejuízos acumulados - 01/01/2020
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro
presumido.
Conciliação da despesa de imposto
2020
2019
de renda e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita operacional bruta
55.285 55.285 63.032 63.032
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07
e nº 11.941/09
(45.432) (45.432) (62.979) (62.979)
Base de Cálculo
9.853
9.853
53
53
Percentual
8%
12%
8%
12%
788
1.182
4
6
Demais receitas:
Renda de aplicação financeira
216
216
998
998
Outras receitas financeiras
485
485
1
1
701
701
999
999
Base de cálculo
1.489
1.883
1.003
1.005
Imposto de renda - 15%
(223)
(151)
Adicional de imposto de renda - 10%
(124)
(77)
Contribuição social - 9%
(169)
(91)
Total de despesa
(347)
(169)
(228)
(91)
Total de IRPJ e CSLL
(516)
(319)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o respectivo
valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
2019
2020 (Reapresentado)
Imposto de renda
(917)
(1.499)
Contribuição social
(495)
(539)
(1.412)
(2.038)
15. COBERTURA DE SEGUROS
Limite
Máximo de PrêTipo de Seguro
Seguradora Vigência Indenização mio
D&O Responsabilidade civil
Zurich 18/09/2020 a
de diretores e administradores
Seguros 18/09/2021
40.000
1
20/09/2020 a
RCG – Responsabilidade Civil
AXA 19/09/2021
10.000
1
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem os riscos de capital, de mercado (risco
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos
nos exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas
atividades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou
envolvidas em suas operações.
16.3. Categorias de instrumentos financeiros:
2020 2019
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado:
- Aplicações financeiras de curto prazo e Títulos e valores
mobiliários
6.669 8.406
Custo amortizado:
- Caixa e bancos
14
3
6.683 8.409
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
4.692 4.352
- Rateio de antecipação e parcela de ajuste
333
5.025 4.352
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A
receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em
caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso
de repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as
suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos
nos resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos
com custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia
monitora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações
e a sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição
da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela
administra e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações
de taxa de juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é
administrado por meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros.
16.4.2 Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As
análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da
Companhia às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes,
em aberto no fim do exercício deste relatório. Essas análises foram preparadas
assumindo que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o
exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável
do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
2020 Cenário provável em 2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório
Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 12 de março de 2021 - Fonte
externa independente.
Efeito no LAIR Exposição líquida dos instrumentos
2021– (redução)
financeiros não derivativos
2020
Provável
Equivalentes de caixa – Aplicações
financeiras de curto prazo – CDI
6.669
117
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a
incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de crédito do saldo
mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários é limitado
porque as contrapartes são representadas por bancos e instituições financeiras
que possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir
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com suas obrigações. Com relação ao risco de crédito proveniente das transações
com clientes e o ativo de contrato de concessão, a Administração entende que
não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou análises de crédito
em relação aos seus clientes, pois o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários, pelos serviços
prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de
Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção
são: (i) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores;
(ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii)
negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários.
No caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário
relativa ao CCG ou à CFB. 16.6 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de
prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes
de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia está
exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental
emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL,
ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração
pode significar a imposição de sanções pelas autoridades competentes. Risco de
seguros - Contratação de seguros de risco operacional e de responsabilidade civil
para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia
elétrica não são cobertos por tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção do serviço - Em caso
de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução de sua receita
por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas
pelo órgão regulador. No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem
ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso
a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão
resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou
algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho operacional da Companhia ou
atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance financeira
da Companhia poderia sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode
depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores,
como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas
instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados
equipamentos, há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a
produção ou interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode
não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores.
Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de
desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o
equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso
fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores
do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os custos necessários à
recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados
pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho financeiro e
operacional da Companhia poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos,
que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa
periodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos
para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de custos. A
Administração da Companhia é responsável pelo desenvolvimento e implantação
de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação
adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento
com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas
propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e
desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de
risco, incluindo seguro, quando eficaz. 16.7. Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajus-

tados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”,
exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis
de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses
instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 16.7.1
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
Hierarquia
Nota
do valor
explicativa 2020 2019
justo
Aplicações financeiras de curto prazo
e Títulos e valores mobiliários
4e5
6.669 8.406
Nível 2
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2020 (Reapresentado)
Remuneração do ativo de contrato de concessão
5.040
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
8.596
Receita de implementação da infraestrutura (a)
38.724
62.979
Operação e manutenção
952
Parcela Variável
(580)
Outras receitas
2.553
53
Receita operacional bruta
55.285
63.032
PIS e COFINS – correntes
(360)
(2)
PIS e COFINS – diferidos
(1.561)
(2.415)
ICMS
(79)
Encargos setoriais (b)
(126)
(1)
Deduções da receita
(2.126)
(2.418)
Receita operacional líquida
53.159
60.614
2019
Margens das obrigações de performance
2020 (Reapresentado)
Implementação de infraestrutura
- Receita
38.724
62.979
- Custos
(34.592)
(55.083)
Margem (R$)
4.132
7.896
Margem percebida (%)
11%
13%
Operação e Manutenção – O&M
- Receita
952
- Custos
(618)
Margem (R$)
334
Margem percebida (%)
35%
Conciliação entre a receita bruta e a
receita registrada para fins tributáveis
2019
de IRPJ e CSLL
2020 (Reapresentado)
Receita operacional bruta
55.285
63.032
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
pelo regime de caixa
(45.432)
(62.979)
Receita operacional bruta tributável
9.853
53
(a) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo
relacionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde (i)
a “Receita de construção” passou a ser “Receita de implementação de
infraestrutura”, e (ii) o “Custo de construção” passou a ser “Custo de
implementação de infraestrutura “. (b) Encargos setoriais definidos pela
ANEEL e previstos em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de
RGR dos serviços públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento
Energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
-Remuneração direta
(115)
(46)
-Benefícios
(2)
(7)
-FGTS e INSS
(58)
(10)
Pessoal
(175)
(63)
Materiais - Custo de implementação de
infraestrutura e O&M (a)
(34.585) (55.082)
Serviços de terceiros
(1.109)
(460)
Outros custos e despesas operacionais
382
(341)
Total custos e despesas
(35.487) (55.946)
(a) A Companhia revisou e alterou as nomenclaturas de receita e custo
relacionados à construção das infraestruturas de transmissão, onde (i)
a “Receita de construção” passou a ser “Receita de implementação de
infraestrutura”, e (ii) o “Custo de construção” passou a ser “Custo de
implementação de infraestrutura “.
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e
despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes
é demonstrada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente aos
custos de materiais utilizados na fase de implementação da infraestrutura.
Custos e despesas com serviços de terceiros: Referem-se basicamente
Custos com operação e manutenção, compartilhamento de instalações,
transportes e viagens, e despesas com serviços de consultoria administrativa

e jurídica, serviços gráficos, auditoria, comunicação e viagens. Outros custos
e despesas operacionais: Referem-se basicamente pela venda de sucatas,
despesas com indenizações e patrocínio, e aos custos com impostos e taxas.
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contrato de Back-Office e operação e manutenção dos ativos – Conforme
nota explicativa nº 10 - Partes relacionadas, a Companhia contratou a Taesa
para realização das atividades de back-office e a CEMIG GT para realização
das atividades de operação e manutenção de suas instalações.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina
que o funcionamento regular de atividades consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou que, de qualquer forma, causem
degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento
ambiental. Abaixo as licenças ambientais concedidas à Companhia:
Licença de Instalação
Data de
VencimenTrecho
e operação nº
emissão
to
Itabirito II – Vespasiano II
160/2018
24/01/2019 21/12/2028
COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que afetou
todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em conjunto
com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de
seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de proteger
seu maior ativo – as pessoas – e reduzir a velocidade de disseminação do novo
coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas implementadas
até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os colaboradores
sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados ao trabalho
presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órgãos de saúde,
com acompanhamento de assessoria médica especializada; • Suspensão de
viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregados com apoio
no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da COVID-19; •
Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar da saúde física
e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação contra a gripe
influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades de operação e
manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e do sistema elétrico.
Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração contábil
regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020,
será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de 2021,
conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração da Diretoria – Em 23 de março de 2021 a AGE da Companhia elegeu
o Sr. André Augusto Telles Moreira como Diretor Presidente, Sr. Erik da Costa
Breyer como Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro Alves como Diretor de Implantação.
Diretoria
Nomes
Cargo
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº
778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais
e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Companhia), Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finanque compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, ceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi- independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
posição patrimonial e financeira da Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro de 2020, o de- brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen- internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditotes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independo Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes: não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
Conforme mencionado na nota explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto dos fluxos envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos nas margens de construção, os valores correspondentes Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audireferentes ao exercício anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresenta- toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
dos como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
não contém modificação relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminisfinanceiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incercompreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Rela- teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
tório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da gover- demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponnança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan- auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os ERNST & YOUNG
Pia Leocádia de Avellar Peralta
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons- Auditores Independentes S.S.
Contadora
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ101080/O-0

Auxílio Empresa Carioca e Crédito Carioca para ajudar as micros

N

a última quinta-feira, o prefeito
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou
duas iniciativas municipais
para ajudar as empresas a
manterem seus colaboradores empregados durante
o período de restrições de
dez dias para o combate à
pandemia: Auxílio Empresa
Carioca e o Crédito Carioca.
As medidas são uma tentativa desesperada de manter as micro e pequenas
empresas funcionando e
preservar até 100 mil empregos durante este momento.
O Auxílio Empresa Carioca que ainda tramita na
câmara é voltado à micro
e pequenas empresas (em-

presas com faturamento
anual até R$ 4,8 milhões
- LC123/2006) que estão
com suas atividades suspensas por dez dias, de acordo
com o Decreto nº 48.644.
Após solicitação da inclusão no programa, as empresas terão trinta dias para
apresentar a documentação
exigida pelo município em
ato ainda a definir, que
comprovará a manutenção
do número de empregados.
Para ter direito ao recebimento, a empresa deve ter
suas atividades suspensas
pelo Decreto 48.644/21;
ter alvará de funcionamento
ativo na cidade do Rio de Janeiro; ser micro ou pequena
empresa (LC123/2006) em
1/3/2021;
desempenhar
pelo menos uma das ativi-

dades econômicas listadas
na Lei; comprometer-se a
não reduzir o número de
empregados por dois meses.
O benefício pago será limitado a cinco empregados
por empresa.
A empresa que aderir o
Auxílio Empresa Carioca
irá receber para ajudar a custear o salário do empregado,
até um salário-mínimo por
empregado que ganhe, no
máximo, três salários-mínimos, a ser pago de forma
proporcional ao período de
suspensão das atividades
empresariais. Segundo a
prefeitura, se uma empresa paralisar suas atividades
por dez dias e o funcionário
ganha três salários-mínimos, a empresa vai receber
um salário-mínimo.

Qualquer descumprimento da Lei, haverá exclusão da empresa na participação da iniciativa e
obrigação em devolver os
recursos repassados pelo
município, além de multa
correspondente ao dobro
do montante total recebido.
As empresas poderão
aderir ao programa através
de um Termo de Adesão
pela pessoa jurídica interessada, a ser regulamentado ainda pelo Poder Executivo.
As atividades que serão
contempladas pelo Auxílio Empresa Carioca
serão bares, lanchonetes,
restaurantes e congêneres;
boates, danceterias, salões
de dança e casas de fes-

ta; museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros,
casas de espetáculo, salas
de apresentação, salas de
concerto, salões de jogos,
circos, recreação infantil, parques de diversões,
temáticos e aquáticos,
pistas de patinação, atividades de entretenimento,
visitações turísticas, exposições de arte, aquários,
jardim zoológico; salões de
cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza, estética
e congêneres; produção de
eventos e serviços de lazer;
quiosques em geral, incluindo-se os da orla marítima;
demais estabelecimentos
comerciais e de prestação
de serviços que não estejam enquadradas como
atividades essenciais.

Já o Crédito Carioca é
uma linha de financiamento que a Prefeitura vai abrir
aos pequenos empresários
usando recursos privados,
das instituições Sicoob e
Estímulo Rio, com o apoio
do Sebrae. De início, serão
disponibilizados R$ 4 milhões para empresas com
faturamento entre R$ 10
mil e R$ 400 mil.
Os recursos virão da
iniciativa privada. Inicialmente, será disponibilizada
uma verba de R$ 4 milhões,
sendo 50% vindo da Sicoob
e 50% da Estímulo Rio.
Para realizar a solicitação
do crédito, a empresa deverá acessar o site https://
www.creditocarioca.com.
br/ e fazer a sua inscrição
no programa.
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 24.944.194/0001-41
Relatório da Administração
A Administração da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” ou “Companhia”) tem a satisfação EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação e
de submeter à apreciação dos senhores acionistas o Relatório da administração e as demonstrações financeiras amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de
acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício social caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo, tampouco é
findo em 31 de dezembro de 2020.
indicador de desempenho.
A Companhia
Governança Corporativa
A Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, constituída em 26 de abril de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da MIR e procura implantar na concessão
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica no estado do Tocantins, proveniente os mesmos princípios de Governança Corporativa, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de qualidade
do Leilão ANEEL n° 013/2015.
Em 29 de novembro de 2019 a Companhia concluiu a energização total de seu empreendimento que consiste em 90 A MIR, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com a qualidade, declarando como diretrizes
km de linha, com capacidade de 230kV (Lajeado - Palmas) e 500kV (Miracema - Lajeado) além de 3 subestações globais da Companhia o completo atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria contínua
sendo elas: SE Palmas (230kV/138kV), SE Lajeado (500kV/230kV) e SE Miracema (500kV).
e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à execução dos serviços de operação e manutenção
A MIR é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”).
de transmissão de energia elétrica.
Desempenho Financeiro - R$ mil
2020 Declaração da Diretoria
Receita operacional líquida
84.113 Os membros da Diretoria da Companhia, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que
EBITDA
76.862 revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia e com a opinião do auditor
Margem EBITDA
91,38% independente da Companhia expressa no Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2020.
Reconciliação do EBITDA
Relacionamento com o Auditor Independente
Lucro do exercício
74.199
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY Brasil”) para prestar serviços de auditoria
Depreciação e amortização
55 independente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$63 mil. As políticas da Companhia na
Resultado Financeiro
(188) contratação de serviços não relacionados à auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não
Imposto de renda e contribuição social
2.796 haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a
EBITDA
76.862 independência do auditor.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
Nota
2020
2019 01/01/19
Explicativa
Explicativa
2020
2019 01/01/19
explicativa 2020
2019
(Rea- (Reapre(Reapre- (Reapre(Reaprepresen- sentasentado) sentado)
sentado)
tado)
do)
Ativos
Receita de implementação de infraestrutura, correção
Passivos
monetária do ativo de contrato de concessão, operação
Ativos Circulantes
Passivos Circulantes
43.503 221.410
8
646
4.666 11.321 e manutenção e outras, líquidas
Caixa e equivalentes de caixa
4 7.495
132
6 Fornecedores
40.610
232
358
3
- Remuneração do ativo de contrato de concessão
Títulos e valores mobiliários
5
1.649
423 Taxas regulamentares
17 84.113 221.642
Impostos e contribuições sociais
9
869
579
1.752 Receita operacional líquida
Contas a receber de concessioná(1.205)
(185)
Dividendos obrigatórios
12 18.526 23.576 18.417 Pessoal
rias e permissionárias
6 7.251
158
- Passivo de arrendamento
7
182
- Material e outros custos de construção
(1.490) (110.665)
Ativo de contrato de concessão
6 54.396
1.721
- Outras contas a pagar
1.050
1.597
1.170 Depreciação e amortização
(55)
21.631 30.421 32.660 Serviços de terceiros
(2.812)
(9)
Impostos e contribuições sociais
9
623
693
268 Total dos Passivos Circulantes
Passivos
Não
Circulantes
Outros custos operacionais
(330) (1.329)
57
120
140
Outras contas a receber
Provisão para contingências
24
6
- Custos operacionais
18 (5.892) (112.188)
69.822
4.473
837 Passivo de arrendamento
Total dos Ativos Circulantes
7
207
- Lucro bruto
78.221 109.454
Ativos Não Circulantes
Impostos e contribuições diferidos
10 17.089 16.474
8.958 Pessoal
(256)
(906)
Tributos
diferidos
11
20.197
19.520
10.615
Contas a receber de ConcessionáServiços de terceiros
(858)
(741)
950
10
Outras
contas
a
pagar
rias e permissionárias
6
5
Outras despesas operacionais
(300)
(77)
Total
dos
Passivos
Não
Circulantes
38.467
36.010
19.573
Despesas operacionais
18 (1.414) (1.724)
Ativo de contrato de concessão
6 500.449 533.083 304.666
Total dos Passivos
60.098 66.431 52.233 Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
Depósitos judiciais
53 Patrimônio Líquido
líquidas dos impostos e contribuições
76.807 107.730
Direito de uso
7
368
- Capital social
277.940 272.940 149.092 Receitas financeiras
289
976
195.250 198.342 104.231 Despesas financeiras
177
157
- Reserva de lucros
Outras contas a receber
(101) (1.556)
37.533
Dividendos
adicionais
propostos
500.999 533.240 304.719
Total dos Ativos Não Circulantes
19
188
(580)
Total do Patrimônio Líquido
13 510.723 471.282 253.323 Receitas (despesas) financeiras, líquidas
76.995 107.150
570.821 537.713 305.556 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos
570.821 537.713 305.556 Lucro antes dos impostos e das contribuições
Imposto de renda e contribuição social corrente
(2.180)
(363)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(616) (7.517)
Imposto de renda e contribuição social
14 (2.796) (7.880)
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Lucro líquido do exercício
74.199 99.270
Reserva de lucros
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Nota
Capital
Reserva
Reserva Dividendos adicioLucros
Explicativa
social
legal
especial
nais propostos acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)
149.092
3.877
100.354
- 253.323 Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Aumento de capital
123.848
- 123.848
2020
2019
Retificação da destinação do resultado do exercício anterior
18.417
18.417
(ReapreLucro líquido do exercício
99.270
99.270
sentado)
Destinação do Lucro líquido do exercício:
74.199
99.270
Reserva legal
4.964
(4.964)
- Lucro líquido do exercício
Reserva especial
70.730
(70.730)
- Outros resultados abrangentes
74.199
99.270
Dividendos obrigatórios
(23.576) (23.576) Resultado abrangente total do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
13
272.940
8.841
189.501
- 471.282 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de
Aumento de capital
5.000
5.000
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Aprovação de dividendos adicionais
(22.135)
- (22.135)
Nota
Lucro líquido do exercício
74.199
74.199
explicativa
2020
2019
Destinação do Lucro líquido do exercício:
(ReapreReserva legal
3.710
(3.710)
sentado)
Reserva especial
15.333
(15.333)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
74.199 99.270
Dividendos obrigatórios
(17.623) (17.623) Lucro líquido do exercício
Dividendos adicionais propostos
37.533
(37.533)
- Itens de resultado que não afetam o caixa:
Saldos em 31 de dezembro de 2020
13
277.940
12.551
182.699
37.533
- 510.723 Remuneração do ativo de contrato de
concessão
6 e 17 (40.610)
(232)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Correção monetária do ativo de contrato de
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
concessão
6 e 17 (22.045)
(107)
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Receita de implementação da infraestrutura
6 e 17 (1.943) (230.085)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compo- Custo de implementação da infraestrutura
18 (2.254) 110.665
A Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“MIR” ou “Companhia”) nente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do Amortização do direito de uso
7
55
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 26 de abril de leilão de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou Juros sobre empréstimos e financiamentos
19
1.081
2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada Juros sobre passivo de arrendamento
7
11
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia do ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, Imposto de renda e contribuição social
14
2.796
7.880
elétrica denominada Miracema/Lajeado 500 kv e Lajeado/Palmas 230 Kv, bem sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a Tributos diferidos
17
677
8.905
como das subestações de Lajeado - TO e Palmas - TO, conforme estabelecido concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhe- Provisões fiscais, trabalhistas e cíveis
24
6
no Edital de Leilão nº 013/2015, emitido pela Agência Nacional de Energia Elé- cida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relati- Provisão de Parcela variável
6
108
vos
aos
serviços
de
implementação
da
infraestrutura
à
medida
que
são
incortrica - ANEEL. Em 27 de junho de 2016, a Companhia assinou, com a ANEEL,
Receita de aplicação financeira
19
(289)
(976)
ridos,
adicionados
da
margem
estimada
para
cada
projeto,
considerando
a
o contrato de concessão nº 017/2016 para construção, operação e manuten10.729 (3.593)
ção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. Em 29 de setembro de estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária Variações nos ativos e passivos:
presta
serviços
de
operação
e
manutenção,
é
reconhecida
a
receita
pelo
pre2019 a Companhia concluiu a energização do trecho LT Miracema - Lajeado
(Aumento) no saldo de clientes
(7.207)
(158)
(circuito 2), tensão de 500kV e 30 km de extensão. Em 29 de novembro de ço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a Redução no saldo do ativo de contrato de concessão
44.557
286
margem
de
lucro
estimada,
à
medida
que
os
serviços
são
prestados.
A
receita
2019 concluiu as últimas energizações que englobam o trecho LT 230kV La(Aumento) de impostos e nas contribuições sociais líquidos
(491) (1.804)
de
operação
e
manutenção
sofrerá
alteração
em
função
da
inflação,
conforme
jeado - Palmas (circuito duplo) com aproximadamente 60 km de extensão, a
Redução (Aumento) nas outras contas a receber
44
(84)
nova subestação de Palmas onde serão conectadas as linhas de transmissão índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de (Redução) nos fornecedores
(1.765) (117.320)
Preços
ao
Consumidor
IPCA.
b)
Avaliação
de
instrumentos
financeiros
São
da distribuidora local, e a adequação do trecho LT 500kV Miracema - Lajeado
Aumento no saldo de taxas regulamentares
354
3
(circuito 1) com a subestação Lajeado. A MIR é uma controlada da Transmis- utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não Aumento nas outras contas a pagar
386
437
se
baseiam
em
dados
observáveis
de
mercado
para
estimar
o
valor
justo
de
sora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto
35.878 (118.640)
no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensi- Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
bilidade
dessas
premissas.
c)
Impostos,
contribuições
e
tributos
Existem
incontrolador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e en46.607 (122.233)
certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos operacionais
cargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.330)
(158)
e
ao
valor
e
à
época
de
resultados
tributáveis
futuros.
Em
virtude
da
natureza
2. BASE DE PREPARAÇÃO
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de
longo
prazo,
diferenças
entre
os
resultados
reais
e
as
premissas
adotadas,
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
operacionais
45.277 (122.391)
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na Fluxo de caixa das atividades de investimento
receita
e
despesa
de
impostos,
já
registradas.
São
constituídas
provisões,
aprovadas pela Diretoria em 29 de março de 2021. As práticas contábeis adoRedução (aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários
1.938
(250)
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi- quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de Caixa líquido gerado (aplicado) gerado
leira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emiti- auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que pelas atividades de financiamento
1.938
(250)
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fis- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes cais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela Captação de empréstimos e financiamentos
- 29.713
das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
- (30.000)
informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de mensuração: contribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a impostos
(794)
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
7
(45)
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e dos ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigen- Pagamento de passivo de arrendamento
12 (44.807)
instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por te. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida Pagamento de dividendos e JCP
5.000 123.848
13
meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstra- em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em Aumento de capital
ções financeiras são apresentadas em reais, moeda funcional da Companhia projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades
(39.852) 122.767
e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das de financiamento
7.363
126
outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de- estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
4
132
6
monstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Admi- são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realiza- Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4
7.495
132
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação ção não seja mais provável. e) Arrendamentos - A Companhia tendo como Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
7.363
126
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e base a norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização de arrenda- Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas mentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrenda- As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação mentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arren2019
2019
às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas damentos de ativo de baixo valor. A Companhia remensura seu passivo de
(Publi- (ReapreImsão revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arrendamento
cado) sentado) pactos
a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envol- (correções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência revisados. Demonstração do Resultado do exercício
vem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”. 2.5. Infor- Receita de implementação de infraestrutura,
aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e mações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de trans- correção monetária do ativo de contrato de
217.478 221.410 3.932
classificação de receitas por obrigação de performance (implementar a infra- missão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede bá- concessão,
estrutura, operar e manter). A Administração da Companhia avalia o momento sica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de operação e manutenção e outras, líquidas
232
232
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Reapresentação dos valores Remuneração do ativo de contrato de concessão
217.710 221.642 3.932
econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão correspondentes: A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, através do Ofí- Receita Operacional Líquida
se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de cons- cio Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, forneceu orientação quan- Custos operacionais
(112.188) (112.188)
truir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconheci- to a aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as companhias trans- Resultado Bruto
105.522 109.454 3.932
da ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registra- missoras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e Despesas operacionais
(1.724) (1.724)
do em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, que é atribuição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do período Resultado antes das receitas (despesas)
reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de cons- das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos contratos financeiras, líquidas, e dos impostos e
trução. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é identi- de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783 contribuições
103.798 107.730 3.932
ficada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de - SE como Ativo de contrato; (iv) segregação em rubrica especifica na De- Resultado financeiro
(580)
(580)
lucro atribuída a obrigação de performance de implementação da infraestrutu- monstração de Resultado da receita de remuneração dos ativos da conces- Resultado antes dos impostos e contribuições 103.218 107.150 3.932
ra é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da Adminis- são; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP) Impostos e contribuições
(7.754) (7.880) (126)
tração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde são levados em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de remuneração Lucro líquido do exercício
95.464
99.270 3.806
em consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da margem operacional. A
2019
2019
Companhia
adequou
suas
práticas
contábeis
em
relação
aos
seus
ativos
de
dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos
(Publi- (ReapreImcontrato,
revisando
suas
estimativas
e
julgamentos
sobre
as
margens
e
taxas
e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção
Demonstração do resultado abrangente
cado) sentado) pactos
da infraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de de remuneração dos projetos (taxas implícitas), visto que no modelo anterior Lucro líquido do exercício
95.464 99.270 3.806
receita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos ca- utilizavam-se as WACC regulatórias estabelecidas pela ANEEL. Com isso, a Outros resultados abrangentes
sos em que a Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma sepa- Companhia identificou os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) Resultado abrangente total do exercício
95.464 99.270 3.806
rada, à remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 - R$3.806 para o exercício de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii)
2019
2019
Receita de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de R$16.469 para exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com
(Reapreserviços da atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança
(Publi- sentaImcontrato de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada pro- de Estimativa e Retificação de Erro”, a Companhia procedeu a reapresentação Demonstração da Mutação do Patrimônio
cado)
do) pactos
jeto e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração fi- dos valores correspondentes de 31 de dezembro de 2019 e saldos de abertu- Líquido
Saldos iniciais em 1º de janeiro de 2019
236.854 253.323 16.469
nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar ra, com os ajustes conforme demonstrado a seguir:
Lucro líquido do exercício
95.464 99.270 3.806
Dividendos Obrigatórios
(22.672) (23.576) (904)
01/01/19
01/01/19
2019
2019
142.265 142.265
Balanço Patrimonial
(Publicado) (Reapresentado)
Impactos (Publicado) (Reapresentado)
Impactos Outros itens não afetados
Total do Patrimônio Líquido
451.911 471.282 19.371
Ativo
2019
2019
Outros ativos circulantes não afetados
4.473
4.473
837
837
(Publi- (ReapreImTotal do Ativo Circulante
4.473
4.473
837
837
cado) sentado) pactos
Ativo de contrato de concessão
511.345
533.083
21.738
287.009
304.666
17.657 Fluxo de Caixa
95.464 99.270 3.806
Outros ativos não circulantes não afetados
157
157
53
53
- Lucro líquido do exercício
(226.004) (230.085) (4.081)
Total do Ativo Não Circulante
511.502
533.240
21.738
287.062
304.719
17.657 Receita de implementação da infraestrutura
7.754
7.880
126
Total do Ativo
515.975
537.713
21.738
287.899
305.556
17.657 Impostos e contribuições
Tributos diferidos
8.756
8.905
149
Passivo
Outros itens não afetados
(8.361) (8.361)
Dividendos a pagar
22.672
23.576
904
18.417
18.417
- Fluxo de caixa operacional
(122.391) (122.391)
Outros passivos circulantes não afetados
6.845
6.845
14.243
14.243
- Fluxo de caixa de investimento
(250)
(250)
Total do Passivo Circulante
29.517
30.421
904
32.660
32.660
- Fluxo de caixa de financiamento
122.767 122.767
Impostos e contribuições diferidos
15.804
16.474
670
8.414
8.958
544 Aumento líquido caixa e equivalentes de caixa
126
126
Tributos diferidos
18.727
19.520
793
9.971
10.615
644 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Outros passivos não circulantes não afetados
16
16
- 3.1 Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e menTotal do Passivo Não Circulante
34.547
36.010
1.463
18.385
19.573
1.188 surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
Capital social
272.940
272.940
149.092
149.092
- técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos
Reserva de lucros
178.971
198.342
19.371
87.762
104.231
16.469 Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
Total do Patrimônio Líquido
451.911
471.282
19.371
236.854
253.323
16.469 As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
515.975
537.713
21.738
287.899
305.556
17.657 obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 24.944.194/0001-41
for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e
for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera
e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concessionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo
será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração
do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear
com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de
reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro
do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não
sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia
incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de
caixa e variam entre 6,64% e 9,47% ao ano. c) Receita de correção monetária
do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação e metodologia definidos em cada contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de
transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho,
acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras e Despesas financeiras:
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações monetárias líquidas sobre empréstimos e financiamentos e arrendamentos financeiros. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e
mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a
gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos
financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos
financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. •
Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo
amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo
amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda
por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da
aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando
o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de
ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”)
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente,
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais
ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como
VJR quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por
meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos)
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. 3.4. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e
a contribuição social do exercício corrente são calculados com base no regime
do lucro presumido considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto de renda de 15%
e adicional de 10% sobre a base tributável excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alíquota da contribuição
social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferida trimestralmente
acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferidos
em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das variações monetárias
ativas e demais resultados positivos obtidos pela Companhia. Os impostos
diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os
valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações
financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de
renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e
reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3.5. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel,
se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de
tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica
uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de
ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento
para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a) Ativos de direito de uso:
A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para
uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de
qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável,
e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento.
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais
incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início,
menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. b) Passivos de arrendamento:
A Companhia determina o prazo não cancelável de um arrendamento avaliando as opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrendamento,
considerando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer dessas opções. Na
data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento
incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos)
menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a
Companhia exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Ao calcular o
valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua
taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o
valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de
juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso,
o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma
modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos
pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma
opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de
ativos de baixo valor: A Companhia opta pela aplicação da isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto
prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de
compra ou renovação). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de arrendamento para o qual o ativo subjacente é de baixo valor
(valores iguais ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento de
curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos
como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.6.
Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das
demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de
passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma
a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não
circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do
relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma
entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital
próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e
devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o
impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Caixa e bancos
3.721
132
Aplicações Financeiras
3.774
7.495
132
Taxa de rentabilidade anual acumulada
2020
2019
CDB e Operações Compromissadas
99,26% do CDI
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem
restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
Investimento em cotas de fundos - “Pampulha” Ativo circulante (a)
1.649
Taxa de rentabilidade anual acumulada
103,8% do CDI
(a) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica de
renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de caixa dos cotistas.
6. CONTAS A RECEBER DE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS, E ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
2020
Concessionárias e permissionárias
7.364
Parcela variável (i)
(108)
7.256
Circulante
7.251
Não circulante (ii)
5
(i) Parcela variável em aberto ou em discussão (provisão) com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, decorrente dos desligamentos automáticos
e programados, ocorridos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que devido aos limites de desconto, estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema - ONS, será deduzida dos próximos recebimentos. (ii) Saldo refere-se à usuários que contestaram a cobrança dos montantes determinados pelo ONS
nas esferas administrativa e judicial. A Companhia acompanha a evolução dos processos administrativos junto ao ONS e a ANEEL, aguardando, também, a
decisão dos processos judiciais.
Movimentação da parcela variável
Adição (*)
Reversão (*)
31/12/2020
(278)
170
(108)
(*) Valor provisionado da parcela variável do período, líquido dos valores descontados, conforme AVC.
Linha de transmissão
LT 500kv Miracema - Lajeado C2/LT 230kv
Lajeado - Palmas CD/SE Palmas/SE Lajeado
Circulante
Não circulante

2019
(Reapresentado)

Linha de transmissão

534.804

Adição (a) Remuneração Correção Monetária
1.943

40.610

01/01/2019

Descrição

2020

(44.557)

554.845

Baixas

54.396
500.449
2019
(Reapresentado)

(286)

534.804

1.721
533.083
Adição (a) Remuneração Correção Monetária

304.666
230.085
LT 500kv Miracema - Lajeado C2/LT 230kv Lajeado - Palmas CD/SE Palmas/SE Lajeado
Circulante
Não circulante
304.666
(a) As principais adições estão relacionadas aos reforços descritos abaixo:
Concessão

22.045

Baixas

Ato
Legislativo

Miracema - Lajeado C2Lajeado - Palmas C1 e C2
SE Palmas
SE Lajeado

232

107

1.721
533.083
Custo de
Receita Anual construção
Permitida –
estimado
RAP
(Capex Aneel)

Data de
conclusão

REIDI (*)

Implantação das linhas de
Contrato
Energizações
Ato Declaratório
transmissão, construção e
Concessão
R$65.033
R$275.483
concluídas em Executivo da RFB
subestações associadas.
ANEEL 017/2016
29/11/2019
nº 899/2014
I – Adequação do módulo geral da
AutoriAto Declaratório
Subestação Miracema /II – Implantação Resolução
Concluído em Executivo
SE Miracema
zativa ANEEL n°
R$1.653
R$12.635
da RFB
de um módulo de interligação de
07/10/2019
6.755/2017
nº 127/2018
barras, arranjo disjuntor e meio
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do baixo valor. a) Direito de Uso: Os ativos de direito de uso foram mensurados
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmisso- pelo custo, composto pelo valor da mensuração inicial do passivo de arrendara da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação mentos e pelos custos esperados na desmobilização.
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmenAdição por
te pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de Direito de Uso
2019 novos contratos Depreciação
2020
operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações Veículos
423
(55)
368
de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado b) Passivo de arrendamento: Os passivos de arrendamento reconhecidos foanualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e constru- ram mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Adição de
ção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo
Juros do
novos
amora condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme me- Passivo de
2019 período
contratos tização 2020
todologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - Arrendamento
11
423
(45)
389
CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não pode- Veículos
rá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção Circulante
182
da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês Não circulante
207
da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassa- Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de ardo o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, rendamento:
aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de
De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Mais de 5
1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento
Até 1 mês
meses
a 1 ano
anos
anos Total
anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses ante- Veículos
15
30
137
241
423
riores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de Os montantes reconhecidos no resultado são apresentados abaixo:
bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão deter2020 2019
mina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a Despesas de depreciação de ativos de direito de uso
55
seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma Despesa de juros sobre passivos de arrendamento
11
nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, Despesas relativas a arrendamentos de curto prazo e a
a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo arrendamentos de ativos de baixo valor (incluídas nas linhas
procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do de Outros custos e despesas operacionais)
111
montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e as Total reconhecido no resultado
177
datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos
2020 2019
bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL 8. FORNECEDORES
260
ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado Nokia Solutions and Networks
149 1.240
com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não Elecnor do Brasil Ltda
20 1.555
é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas I.G Transmissão e Distribuição
de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da Siemens Ltda.
506
reversão dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Admi- Tabocas Participações Empreendimentos S.A
419
nistração entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o Treetech Sistemas Digitais Ltda
284
valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL Instronic Instrumentos de Testes Ltda
306
e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da
217
356
concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante Outros
646 4.666
requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá
construir, operar e manter as instalações de transmissão, observando a legis- O saldo de 31 de dezembro de 2019 refere-se basicamente aos compromislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências sos assumidos para a construção das subestações e linhas de transmissão.
necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, 9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020 2019
por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
11
13
de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas PIS e COFINS a compensar
51
51
por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimen551
549
tos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada ICMS
10
80
a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de Outros
623
693
concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora Ativo circulante
542
22
perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das inde- IRPJ e CSLL correntes
nizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL INSS e FGTS
39
228
poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmis- ISS
51
161
sora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será o ICMS
22
54
montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. PIS e COFINS a recolher
198
4
Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente
17
110
às respectivas participações. Estrutura de formação da RAP - A Companhia Outros
869
579
é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, inte- Passivo circulante
grantes da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instala- 10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
ções de Transmissão - DIT, não estando vinculada à carga de energia elétrica
2019
transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do
(Reaprecontrato de concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede
2020 sentado)
Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL: A resolução ANEEL nº 2.725 de 14 de julho Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição
17.089 16.474
de 2020, juntamente com as retificações mencionadas no despacho ANEEL Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre diferenças
nº 3.219 de 20 de novembro de 2020, estabeleceram a RAP da Companhia temporárias - Passivo (*)
para o ciclo 2020/2021, onde considera-se uma RAP de R$67.939 e um des- (*) Valores referentes à aplicação do CPC47.
conto de parcela de ajuste de R$1.249, perfazendo um total de R$66.690. 11. TRIBUTOS DIFERIDOS
7. ARRENDAMENTO
2019
A Companhia possui contratos de arrendamento de veículos. Os prazos de
(Reaprearrendamento variam entre 12 e 48 meses. Não existem contratos de arrenda2020 sentado)
mento que contemplam opções de renovação e rescisão, além de pagamentos variáveis de arrendamento. A Companhia, também, possui arrendamentos Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
20.197 19.520
com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adja- para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS –
cente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica as isenções de Passivo (*)
reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de (*) Valores referentes à aplicação do CPC47.
12. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
Classificação contábil, natureza
Valor
Período de vigênTaxa de juros / Principais condições Outras informado contrato e contraparte
Original
cia / duração
Atualização
de rescisão ou
ções relevantes
monetária
extinção
Transações com empresas do Grupo Taesa
OCR x disponibilidades - Reembolso de despesas 1 Janaúba (*)
N/A
N/A
N/A
Não houve.
Não houve.
OCR x disponibilidades - Reembolso de despesas 2 Mariana (*)
N/A
N/A
N/A
Não houve.
Não houve.
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa.
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe
um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
R
E
F

REF
1
2

Contratos e outras transações
Reembolso de despesas - Janaúba
Reembolso de despesas - Mariana

b) Passivo e despesas

Ativo
31/12/2020
-

31/12/2019
17
20
37

Receitas
2020
-

R
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
E Classificação contábil, natu- Valor Original Período de viTaxa de juros /
Principais condições de
F reza do contrato e contraparte
gência / duração
Atualização
rescisão ou extinção
monetária
Transações com a Controladora
O contrato pode ser rescindido a
qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito com
Multa de 2% a. m. + antecedência
- Serviços de “back-office”
R$44
28/10/2016 a
mínima de 30 dias, na
1 OCP
juros
de
mora/
Atuali- Taesa
Valor mensal
27/10/2021
hipótese de recuperação judicial ou
zação anual pelo IPCA extrajudicial
e/ou falência de uma das
partes, independente de notificação.
judicial ou extrajudicial.
x disponibilidades - Reem2 OCP
N/A
N/A
N/A
Não houve.
bolso de despesas - Taesa (*)
Não
possui
20/08/2018
a
3 Comodato de imóvel
N/A
Não houve.
valor
19/08/2051
Multa de 2% + juros O contrato pode ser rescindido, pela
de mora de 1% a. m.+ contratante, nos casos inadimplemenx Operação e Manutenção R$125 Valor
05/12/2019 à
4 OCP
atualização monetária to comprovado de qualquer cláusula
- Taesa
mensal
04/12/2024
IGP-M/Atualização contratual pela contratada ou incapaanual pelo IGP-M
cidade técnica.
Transações com a empresas ligadas
Taxa de administração
19/03/2012 de 1,0% sobre o total
Investimento
OCP
x
Despesa
com
pessoal
término
5 Previdência privada - Forluz
das contribuições
Não houve.
conforme opção indeterminado
mensais / Não há
do funcionário (contrato Taesa)
atualização monetária.
x disponibilidades - ReemN/A
N/A
N/A
Não houve.
6 OCR
bolso de despesas - Janaúba (*)

2019
-

Outras informações relevantes

O contrato teve
anuência da ANEEL conforme despacho nº 472 de
em 15 de fevereiro
de 2017.
Não houve.
Não houve.
Não houve.

Não houve.
Não houve.
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 24.944.194/0001-41
REF Contratos e outras transações
1
2
4
5
6

Serviços de “back-office” - Taesa
Reembolso de despesas - Taesa
Operação e Manutenção - Taesa
Previdência privada - Forluz despesa
Reembolso de despesas - Janaúba

II - Dividendos a pagar

Passivo
Custos e Despesas
2020 2019
2020
2019
50
48
594
578
1
125
1.500
10
1
175

103
152

2.104

579

2019 adições
PagaDividendos a pagar
(reapresentado)
(a) mentos 2020
Dividendos a pagar à Taesa
23.576 39.758 (44.808) 18.526
(a) Aprovação de distribuição de dividendos da reserva de lucros conforme a
AGE do dia 11 de novembro de 2020 no montante de R$22.135 e dividendos
obrigatórios referente ao resultado líquido do exercício de 2020 no montante
de R$17.623.
Exercício de
Órgão
compeData de de AproData de
tência aprovação
vação pagamento Valor
Dividendos Obrigatórios
2019 15/05/2020
AGE 28/05/2020 14.808
Dividendos Obrigatórios
2019 11/11/2020
AGE 29/12/2020 7.864
Dividendos Adicionais
2019 11/11/2020
AGE 29/12/2020 22.135
44.807
III - Remuneração dos administradores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os Administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito e integralizado
era R$277.940 representado por 277.940.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito e integralizado era R$272.940 representado por 272.940.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Data
Aprovação
Valor
22/01/2020
AGE
5.000
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial - constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76.
Remuneração aos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o
lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Destinação do
lucro líquido do exercício:
2020 2019 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
74.199
95.464
Reserva legal
(3.710)
(4.773)
Dividendos obrigatórios
(17.623)
(22.672)
Dividendos adicionais propostos
(37.533)
Reserva especial
(15.333)
(68.019)
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro
presumido.
2019
2020
(Reapresentado)
Conciliação da despesa de imposto
de renda e contribuição social
IRPJ CSLL
IRPJ
CSLL
Receita operacional bruta
88.136 88.136 230.567 230.567
(+) Ajuste - Leis nº 11.638/07 e
nº 11.941/09
(18.986) (18.986) (230.136) (230.136)
69.150 69.150
431
431
Percentual
8%
12%
8%
12%
Imposto
5.532 8.298
34
51
Demais receitas:
Renda de aplicação financeira
289
289
1.099
1.099
Outras
12
12
Base de cálculo
5.833 8.599
1.133
1.150
Imposto de renda - 15%
(875)
(170)
Adicional de imposto de renda - 10%
(559)
(89)
Ajuste de períodos anteriores
20
8
Contribuição social - 9%
(774)
(104)
Total de despesa
(1.414)
(766)
(259)
(104)
Total de IRPJ e CSLL
(2.180)
(363)
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presumido) e
o respectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das
Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
2020 2019 (Reapresentado)
Imposto de renda
(400)
(5.527)
Contribuição social
(216)
(1.990)
(616)
(7.517)
15. COBERTURA DE SEGUROS
Limite Máximo
Tipo de Seguro
Seguradora Vigência de Indenização Prêmio
D&O Responsabilidade
civil de diretores e
Zurich
18/09/2020 a
administradores
Seguradora 18/09/2021
40.000
2
20/09/2020 a
Responsabilidade civil
AXA
18/09/2021
10.000
2
02/12/2019 a
RO - Risco Operacional
Mafre
01/06/2021
95.000
146
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
16.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem os riscos de capital, de mercado (risco
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e
de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 16.2. Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas atividades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações. 16.3. Categorias de instrumentos financeiros:
2020 2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários e aplicações financeiras
de curto prazo
3.774 1.649
Custo amortizado:
- Caixa e bancos
3.721
132
7.495 1.781
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
646 4.666
- Rateio de antecipação e parcela de ajuste
948
10
1.594 4.676
16.4. Risco de mercado: 16.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra
e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 16.4.2 Análises
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às
taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no
fim do exercício deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo
que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício,
ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
2020 Cenário provável em 2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), em 12 de Março de 2021 - Fonte externa
independente.
Exposição líquida dos
Efeito no LAIR - 2021- (redução)
instrumentos financeiros
não derivativos
2020
Provável
Equivalentes de caixa - Aplicações
financeiras de curto prazo - CDI
3.774
66
16.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de
concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização de
provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, pois
o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos
valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato
de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos,
pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de
pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No caso de
não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar
ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa
ao CCG ou à CFB. 16.6. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas
a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos
de comportamento empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a
Companhia está exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e
Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Compa-

nhia venha a infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação
aplicáveis, a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas
autoridades competentes. Risco de seguros - Contratação de seguros de risco
operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas
linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por
tais seguros, o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do serviço,
a Companhia estará sujeita à redução de sua receita por meio da aplicação
de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador.
No caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia
expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de
transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção,
atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso
ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho operacional da
Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto adverso. Dado
que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos
utilizados em suas instalações, estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de
equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter
um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações
técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há disponibilidade
de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há um único
fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou interrompa a
venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse caso, a
prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada,
sendo obrigada a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver
ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição
financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso
fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os custos necessários à recolocação das instalações em condições de operação devem ser
suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho
financeiro e operacional da Companhia poderá sofrer um impacto adverso.
Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos processos judiciais
e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos.
A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos
seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final
das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos
operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, incluindo
a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação
e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) exigências
para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação
de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas;
(vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco,
incluindo seguro, quando eficaz. 16.7. Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os
diferentes níveis foram definidos conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos, (b) Nível
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços),
e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em
dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado:
Hierarquia
Nota
do valor
Ativos financeiros
explicativa 2020 2019
justo
Aplicações financeiras de curto prazo
e Títulos e valores mobiliários
4e5
3.774 1.649 Nível 2
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
(Reapre2020 sentado)
Remuneração do ativo de contrato de concessão
40.610
232
Correção monetária do ativo de contrato de concessão
22.045
107
Receita de implementação da infraestrutura
1.943
230.085
Operação e manutenção
12.288
Parcela variável (a)
(828)
Outras receitas
12.078
143
Receita operacional bruta
88.136
230.567
PIS e COFINS correntes
(2.524)
(16)
PIS e COFINS diferidos
(677)
(8.905)
Encargos setoriais (b)
(822)
(4)
Deduções da receita
(4.023)
(8.925)
Receita operacional líquida
84.113
221.642
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não prestação adequada do serviço público de transmissão. A parcela variável pode
ser classificada em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à linha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos
pela ANEEL e previstos em lei, destinados a incentivos com P&D e Taxa de
Fiscalização.
Margens das obrigações de performance
2020
Operação e Manutenção - O&M
- Receita
12.288
- Custos
(3.638)
Margem (R$)
8.650
Margem percebida (%)
70,39%
2019
Conciliação entre a receita bruta e a receita regis(Reapretrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2020 sentado)
Receita operacional bruta
88.136 230.567
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
(18.986) (230.136)
regime de caixa
Receita operacional bruta tributável
69.150
431
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
-Remuneração direta
(754)
(202)
-Benefícios
(381)
(834)
-FGTS e INSS
(326)
(55)
Pessoal
(1.461)
(1.091)
- Custo de implementação de infraestrutura
2.254 (110.665)
- O&M
(3.635)
- Outros
(109)
Materiais
(1.490) (110.665)
Serviços de terceiros
(3.670)
(750)
Depreciação e amortização
(55)
Outros custos e despesas operacionais
(630)
(1.406)
Total custos e despesas
(7.306) (113.912)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonstrada a seguir: Custos com materiais: Custos de aquisição de materiais, serviços
prestados e outros custos utilizados na fase de construção e na manutenção das linhas de transmissão. Custos e despesas com serviços prestados:
Referem-se basicamente a custos relacionados a O&M, CCI e serviços de BackOffice. Depreciação e amortização: Referem-se basicamente a amortização
do direito de uso oriundo a aplicação da IFRS 16. Outros custos e despesas
operacionais: Custos com baixa de equipamentos.
19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Rendimentos de aplicação financeira
289
976
Receitas financeiras
289
976
Empréstimos e financiamentos - Juros incorridos
(1.081)
Arrendamento financeiro
(11)
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas
(90)
(475)
Despesas financeiras
(101)
(1.556)
Receitas (despesas) financeiras líquidas
188
(580)
20. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
O Plano Taesaprev foi criado na Forluz, entidade fechada de previdência complementar, da qual a Companhia passou a ser uma de suas patrocinadoras,
tendo sua aprovação na Previc publicada em Diário Oficial no dia 27 de março
de 2012. Em 31 de dezembro de 2020, 57% do quadro efetivo de empregados
da Companhia participava do Plano Taesaprev (39% em 31 de dezembro de
2019). A única obrigação da Companhia é realizar as contribuições de acordo
com as regras do plano de previdência privada, que são liquidadas até o mês
subsequente ao reconhecimento dessas despesas. Os ativos do plano são
mantidos em separado dos outros ativos da Companhia, sob o controle da
Forluz. A principal patrocinadora da Forluz é a CEMIG (patrocinadora-fundadora), um dos controladores da Companhia. A Companhia poderá a qualquer
momento, observada a legislação, solicitar a retirada do patrocínio, que dependerá de aprovação pela autoridade governamental competente e estará
sujeita à legislação pertinente. Em caso de retirada hipotética da patrocinadora do plano, o compromisso da patrocinadora está totalmente coberto pelos
ativos do plano. Os valores de passivo, custos e despesas estão apresentados
na nota explicativa nº 12 - Partes relacionadas.
21. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contrato de Back-Office e Operação e Manutenção dos ativos - Conforme
nota explicativa nº 12 - Partes relacionadas, a Companhia contratou a Taesa
para realização das atividades de back-office e de operação e manutenção de
suas instalações.
22. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente,
está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Abaixo as licenças ambientais concedidas à Companhia:
Licença de operação
Data de
Trecho
nº
emissão
Vencimento
SE Palmas
3359/2019
11/07/2019
11/07/2024
SE Miracema
3523/2019
16/07/2019
16/07/2024
Lajeado - Palmas
4149/2019
07/08/2019
07/08/2029
SE Lajeado
4174/2019
08/08/2019
08/08/2024
Miracema - Lajeado
5297/2019
02/09/2019
02/09/2029
COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que
afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em
conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e

saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim
de proteger seu maior ativo - as pessoas - e reduzir a velocidade de disseminação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os
colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados
ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órgãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especializada;
• Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregados com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados
da COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades
de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e
do sistema elétrico. Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de
2021, conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração da Diretoria – Em 23 de março de 2021 a AGE da Companhia elegeu o Sr. André Augusto Telles Moreira como Diretor Presidente, Sr. Erik da
Costa Breyer como Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro Alves como Diretor de Implantação.
Diretoria
Nomes
Cargo
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e
Fábio Antunes Fernandes
Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Jurídico e Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Miracema Transmissora de
Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(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 Miracema Transmissora de Energia Elétrica 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. 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. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado na nota explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto dos fluxos financeiros dos contratos
de concessão e respectivos efeitos nas margens de construção, os valores
correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para fins de
comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto
na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
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.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S.
Contadora
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ 101080/O-0
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GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/ME Nº. 04.726.861/0001-02 - NIRE 33.3.0028.380-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 29 de março de 2021 às 10:00, por videoconferência. 2. Mesa: Os trabalhos Volume estimado de recursos
foram presididos pelo Sr. Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pela Sra. Luciana Borges Araujo Amaral.
financeiros a serem captados
3. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de
por meio das Debêntures que
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em vista a presença da totalidade dos
será destinado ao Projeto
R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).
acionistas da Gemini Energy S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença
Percentual
estimado
de
recursos
de acionistas da Companhia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)(a) a constituição, pela Companhia, de (i) garantia
financeiros a serem captados
de alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A.
por meio das Debêntures que
37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento), considerando a subscrição
(“Emissora”) de sua titularidade (“Ações”), em garantia às obrigações decorrentes das Debêntures, conforme definidas
será destinado ao Projeto
e integralização da totalidade das Debêntures
abaixo, bem como dos direitos decorrentes das Ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), em benefício dos
Os recursos captados por meio das Debêntures serão exclusiva e
debenturistas, a serem representados pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Alocação dos recursos financeiros
integralmente alocados (i) no pagamento futuro e/ou (ii) no reembolso
Fiduciário”), para garantir a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com a serem captados por meio das
dos gastos, despesas ou dívidas (obrigações financeiras) assumidas
garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Emissora, no valor de R$120.000.000,00 (ceno e Debêntures no Projeto
pela Emissora para a consecução do Projeto, em observância ao
vinte milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de
disposto na Lei nº 12.431.
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada de tempos em tempos (“Instrução CVM 476”), e demais disposições legais e regulamentares Percentual estimado do volume
total estimado de recursos
aplicáveis (“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures
financeiros necessários para
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
a realização do Projeto a serem
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Linhas de Xingu Transmissora de Energia
captados por meio das Debêntures
Aproximadamente 100% (cem por cento).
S.A.” (“Escritura de Emissão”), bem como, complementarmente, (ii) com eficácia imediata: (i) a totalidade dos direitos
da Emissora contra o Banco Modal S.A., na qualidade de banco depositário da Conta Vinculada Integralização f. Atualização Monetária. o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), na qual serão integralmente depositados caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
os recursos provenientes da integralização das Debêntures, bem como todos os recursos nela depositados ou que
(“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a
venham a ser depositados e mantidos, a qualquer tempo, inclusive, mas não limitado aos investimentos e rendimentos
Primeira Data de Integralização das Debêntures, até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”),
atrelados à Conta Vinculada Integralização, bem como quaisquer recursos eventualmente em trânsito para tal Conta
Vinculada Integralização, ou em compensação bancária (“Direitos da Conta Vinculada Integralização”), observada a sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
destinação dos recursos prevista na Escritura de Emissão; (ii) o sobejo dos direitos, inclusive econômicos, de Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária
titularidade da Emissora e da Companhia, conforme o caso, outorgados em favor do BASA por meio dos Contratos de será calculada conforme fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão; g. Juros Remuneratórios. Sobre o Valor
Garantia FDA/FNO 1 (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), incluindo, todos e Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 5,8300% (cinco
quaisquer direitos ou montantes que a Emissora e a Companhia, conforme o caso, tenham direito de receber após inteiros e oitenta e três centésimos por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis
uma eventual excussão das Garantias Existentes FDA/FNO 1 (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de por Dias Úteis decorridos, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a Primeira Data de Integralização,
Direitos Creditórios) e após a integral quitação das dívidas garantidas por tais Garantias Existentes FDA/FNO 1 ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios, imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de seu
(conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), respeitados e observados integralmente efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”). h. Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures. Sem
os termos e condições dispostos (i) na Cédula de Crédito Bancário nº FMC-G-007-10/0061-5, emitida pela Cedente prejuízo das disposições aplicáveis aos pagamentos em decorrência de liquidação antecipada em razão do resgate
em favor do BASA em 30 de dezembro de 2010, conforme aditada de termos em tempos (“Financiamento BASA antecipado facultativo ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, os valores relativos aos
FNO 1”), e (ii) na “Escritura Pública da Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis, dividida em 5 (cinco) Juros Remuneratórios referentes às Debêntures deverão ser pagos em 14 (quatorze) parcelas, anualmente, sempre
séries da Espécie com Garantia Real e Fidejussória por Fiança”, celebrada entre a Cedente e o BASA em 07 de no dia 15 de abril de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de abril de 2023 e o último na Data de
janeiro de 2012, conforme aditada de tempos em tempos e, da mesma forma, observada a alteração trazida pela Vencimento das Debêntures (cada uma, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), conforme indicado na
Resolução nº 18, de 28 de janeiro de 2021, conforme alterada pela Resolução nº 33, de 25 de fevereiro de 2021, tabela disposta na Escritura de Emissão, sendo certo que os juros calculados entre a Primeira Data de Integralização
ambas emitidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (“SUDAM”), quanto à reconstituição (inclusive) e o dia 15 de abril de 2022 (exclusive) serão capitalizados e incorporados ao Valor Nominal Unitário
progressiva da Conta Reserva no âmbito do Financiamento SUDAM FDA (“Financiamento SUDAM FDA”) e Atualizado no dia 15 de abril de 2022; i. Amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures. O O
Financiamento BASA FNO 2 e respectivas garantias, em especial (i) do penhor sobre os direitos emergentes do Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 14 (quatorze) parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira
Contrato de Concessão, (ii) do penhor dos direitos de crédito do Contrato de Concessão, e (iii) do penhor de ações de em 15 de abril de 2023 e a última na Data de Vencimento das Debêntures, conforme os percentuais da tabela descrita
emissão da Cedente e dos direitos econômicos de tais ações, de titularidade da Companhia, todos atualmente na Escritura de Emissão; j. Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures;
outorgados em garantia ao BASA e aos debenturistas no âmbito do Financiamento BASA FNO 1, Financiamento k. Resgate Antecipado Facultativo Total. Nos termos da Resolução do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019,
SUDAM FDA e Financiamento BASA FNO 2 e respectivas garantias (“Direitos Creditórios Residuais”); e (iii) a totalidade conforme alterada (“Resolução CMN 4.751”) ou de outra forma, desde que respeitado o prazo médio ponderado
dos direitos da Emissora contra o Banco Santander (Brasil) S.A., na qualidade de banco depositário da Conta mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data efetiva do resgate
Centralizadora (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios), bem como todos os antecipado, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Resolução CMN 4.751 e calculado nos termos da Resolução CMN
recursos depositados ou que venham a ser depositados e mantidos, a qualquer tempo, incluindo, mas não limitado, 3.947, a Emissora poderá, desde que não tenha sido declarado o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos
aos investimentos e rendimentos atrelados à Conta Centralizadora, bem como quaisquer recursos eventualmente em da Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, observados os
trânsito para a Conta Centralizadora, ou em compensação bancária, incluindo os recursos advindos da(s) conta(s) termos e condições a seguir, realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, nos termos da legislação
vinculada(s) de titularidade da Emissora mantida(a) junto ao BASA, outorgadas em garantia no âmbito do Financiamento aplicável (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a ser pago pela Emissora em relação a cada uma das Debêntures,
BASA FNO 1, Financiamento SUDAM FDA e Financiamento BASA FNO 2, decorrentes da Receita Anual Permitida no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo, será equivalente ao valor indicado nos itens I ou II abaixo, entre os dois,
– RAP, incluindo a RAP decorrente da Res. Autorizativa 5.149, no âmbito do Contrato de Concessão (“Direitos da o que for maior (“Valor do Resgate Antecipado Facultativo”): I. ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures
Conta Centralizadora”), os quais serão transferidos imediatamente e de forma automática pelo BASA para a Conta acrescido (a) dos Juros Remuneratórios, calculado, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a
Centralizadora, observados os termos e condições previstos no Contrato de Penhor de Créditos FNO 1; e sujeito à Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do
implementação das respectivas condições suspensivas, conforme previstas na Escritura de Emissão e no Contrato de efetivo resgate (exclusive); (b) dos Encargos Moratórios, se houver; (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, (i) a totalidade dos direitos creditórios de que é titular emergentes (i) do acréscimos referentes às Debêntures; e (d) o resultado do produto do (i) prêmio de resgate de 0,20% (vinte centésimos
Contrato de Concessão e da Res. Autorizativa 5.149; (ii) do Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão por cento) ao ano por (ii) duration das Debêntures expresso em anos e com base em um ano de 252 dias úteis, e por
009/2008 (“Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão”), firmado entre a Emissora e o Operador Nacional do (iii) somatório de (a), (b) e (c) acima; ou II. ao somatório do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento
Sistema Elétrico – ONS (“ONS”), em 14 de abril de 2009, e seus posteriores aditivos (“CPST”); (iii) dos Contratos de de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado e dos Juros Remuneratórios, utilizando como taxa de desconto
Uso do Sistema de Transmissão, celebrados entre o ONS, as Concessionárias de Transmissão e as Usuárias do a taxa indicativa da NTN-B com duration mais próxima à duration remanescente das Debêntures, calculado conforme
sistema de transmissão (“Contratos de Uso do Sistema de Transmissão” e “CUST”, respectivamente) (“Direitos fórmula abaixo, e somado aos Encargos Moratórios, se houver, à quaisquer obrigações pecuniárias e a outros
Creditórios da Concessão”) (“Cessão Fiduciária de Direitos da Concessão”); e (ii) a totalidade dos direitos creditórios acréscimos referentes às Debêntures: Mais especificamente, tal valor presente deverá ser calculado conforme abaixo:
detidos pela Emissora no âmbito do “Contrato de Cessão Onerosa de Direitos de Uso e Outras Avenças”, que entre si
celebraram a Emissora e a Tim Celular S.A., CNPJ nº. 04.206.050/0001-80, a qual foi incorporada pela TIM S.A., CNPJ
n
VNak + 𝐽𝐽𝐽𝐽𝑘𝑘𝑘𝑘
nº. 02.421.421/0001-11, a qual lhe sucedeu em todos os direitos e obrigações, inclusive sob o Contrato de Cessão
VP= ∑ (
)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘⁄
Onerosa TIM (“TIM”) em 27 de setembro de 2011, e seus aditamentos (“Direitos Creditórios TIM” e, em conjunto com
252
(1 + Taxa NTN − B Antecipação)
k=1
os Direitos da Conta Vinculada Integralização, com os Direitos Creditórios Residuais, com os Direitos da Conta
Centralizadora e com os Direitos Creditórios da Concessão, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”)
(“Contrato de Cessão Onerosa TIM” e “Cessão Fiduciária de Direitos TIM”), os quais, após o implemento da respectiva VP = somatório do valor presente das parcelas remanescentes de pagamento das Debêntures; VNak = com relação
condição suspensiva, deverão ser pagos única e exclusivamente na Conta Centralizadora, por meio do Contrato de a cada data “k” de pagamento agendado, mas ainda não realizado das Debêntures, parcela do Valor Nominal Unitário
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (b) a outorga, pela Companhia, de fiança em garantia do fiel, pontual e Atualizado, atualizado até a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, a ser amortizado em tal data “k” conforme
cabal pagamento das obrigações contraídas pela Emissora e pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão, nos tabela da Cláusula 4.4.1 acima; Jk= com relação a cada data “k” de pagamento, os Juros Remuneratórios que seriam
termos e condições ali dispostos (“Fiança”), a qual será prestada pela Companhia em caráter irrevogável e irretratável devidos na data “k”, calculados sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, atualizado até a Data do Resgate Antecipado
e permanecerá válida, eficaz e exequível em todos os seus termos, e vinculando seus respectivos sucessores, até o Facultativo Total, calculados nos termos da Escritura; n = número total de pagamentos agendados e ainda não
cumprimento do completion físico e financeiro do Projeto (conforme termos a serem detalhados na Escritura de realizados das Debêntures, sendo n um número inteiro; Taxa NTN-B Antecipação = a média aritmética das taxas
Emissão); (ii) a autorização à Diretoria e demais representantes da Companhia a outorgar procurações no âmbito de indicativas da NTN-B Referência, conforme cotações indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na Internet
qualquer dos documentos necessários e/ou desejáveis à realização, constituição, celebração e cumprimento das (http://www.anbima.com.br), na página intitulada “Mercado Secundário de Títulos Públicos” (ou qualquer outra que vier
obrigações decorrentes da Oferta, incluindo no âmbito da Alienação e Cessão Fiduciária de Ações e da Fiança, as a substituí-la), menu “NTN-B”, apuradas pela média aritmética do fechamento do segundo, terceiro e quarto Dias Úteis
quais poderão ser irrevogáveis e irretratáveis até o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento da totalidade imediatamente anteriores à Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; NTN-B Referência = a NTN-B com duration
das obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que venham a ser mais próxima à duration da Debênture, conforme cálculo realizado com base nos dados de fechamento do terceiro Dia
assumidas pela Emissora e/ou pela Companhia na Escritura de Emissão e nos respectivos instrumentos de garantia, Útil imediatamente anterior à Data do Resgate Antecipado Facultativo Total; e nk = com relação a cada data “k” de
conforme aplicável, com prazo de validade equivalente à vigência dos respectivos instrumentos, independentemente pagamento, o número de Dias Úteis entre a Data do Resgate Antecipado Facultativo (inclusive) e a respectiva data de
das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Companhia, podendo os pagamento “k” (exclusive). l. Encargos Moratórios. Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade
membros da Diretoria e os demais representantes da Companhia negociarem livremente seus termos e condições; no pagamento de qualquer quantia devida pela Companhia aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos,
(iii) a autorização à Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos, declarações, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou
notificações, aditamentos, anexos, e praticar todos os atos necessários e/ou desejáveis à outorga da Alienação e interpelação judicial ou extrajudicial, a: (a) juros moratórios à 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido
Cessão Fiduciária de Ações e da Fiança, bem como à celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de Alienação calculados pro rata temporis, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa
e Cessão Fiduciária de Ações e à outorga da procuração descrita acima, conforme termos e condições a serem convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago
estabelecidos na Escritura de Emissão; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria e demais (“Encargos Moratórios”); m. Vencimento Antecipado. Observado o disposto na Escritura de Emissão, o Agente
representantes da Companhia, relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Após discutidas as matérias Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o imediato
constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas da Companhia pagamento pela Companhia do saldo não amortizado do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido dos Juros
aprovaram: (i) a outorga (a) da Alienação e Cessão Fiduciária de Ações; e (b) da Fiança, sendo certo que a Companhia Remuneratórios devidos, calculados pro rata temporis, e dos Encargos Moratórios e multas, se houver, incidentes até
expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência de quaisquer das situações a serem previstas na Escritura de Emissão;
nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e dos n. Aquisição Facultativa. A Emissora e suas partes relacionadas poderão, a qualquer tempo, a partir de 15 de
artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, sendo que as Debêntures terão as outubro de 2022, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei
seguintes características, as quais estarão detalhas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: a. Valor Nominal 12.431, ou antes de tal data, desde que venha a ser legalmente permitido, nos termos da Lei 12.431, da regulamentação
Unitário e Valor da Emissão. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais), na Data de do CMN ou de outra legislação ou regulamentação aplicável, adquirir Debêntures, no mercado secundário,
Emissão (conforme definida abaixo) (“Valor Nominal Unitário”) e valor total da Emissão será de R$120.000.000,00 condicionado ao aceite do Debenturista vendedor e desde que, conforme aplicável, observem o disposto no artigo 55,
(cento e vinte milhões de reais) na Data de Emissão, sendo certo que não será admitida a possibilidade de distribuição parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, no artigo 13 e, conforme aplicável, no artigo 15 da Instrução CVM 476
parcial das Debêntures; b. Quantidade de Debêntures e Número de Séries. Serão emitidas 120.000 (cento e vinte e na regulamentação aplicável da CVM e do CMN. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da
mil) Debêntures, em série única; c. Data de Emissão, Prazo e Data de Vencimento. Para todos os efeitos legais, a Emissora, ser canceladas, na forma que vier a ser regulamentada pelo CMN, em conformidade com o disposto no
data de emissão das debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”). Ressalvadas as artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, permanecer em tesouraria ou
hipóteses de (i) vencimento antecipado nas hipóteses previstas na Escritura de Emissão, (ii) resgate antecipado ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos
facultativo e (iii) oferta de resgate, sendo certo que nas ocasiões (ii) e (iii) em que a Companhia obriga-se a proceder termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus ao mesmo Juros Remuneratórios aplicável às
ao pagamento das Debêntures pelo Valor do Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido), as demais Debêntures. Caso a Emissora adquira Debêntures por: (i) valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário
Debêntures terão prazo de vigência de 15 (quinze) anos e 1 (um) mês contados da Data de Emissão (“Data de Atualizado, deverá constar do relatório de administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por
Vencimento das Debêntures”); d. Enquadramento do Projeto. A Emissão será realizada na forma do artigo 2º da Lei valor superior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, deve, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente
nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), do Decreto n.º 8.874, de 11 de outubro de 2016 Fiduciário e a todos os Debenturistas, nos termos e condições estabelecidos no artigo 9º e seguintes da Instrução da
(“Decreto 8.874”), da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n.º 3.947, de 27 de janeiro de 2011 CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterado. Na hipótese de cancelamento das Debêntures, não será
(“Resolução CMN 3.947”) e da Portaria n.º 364, de 13 de setembro de 2017 (“Portaria 364”), do Ministério de Minas e necessário celebrar aditamento à esta Escritura de Emissão para refletir tal cancelamento; e o. Amortização
Energia (“MME”), tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo), por meio da Portaria nº 592, Extraordinária. Enquanto não expressamente autorizada pela legislação e/ou regulamentação aplicáveis, as
expedida pelo MME em 8 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 9 de março de 2021 (“Portaria Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora; (ii) autorizaram a Diretoria e demais
Reforço”), como projeto prioritário pelo MME; e. Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos pela representantes da Companhia a outorgar procurações no âmbito de qualquer dos documentos necessários e/ou
Emissora serão utilizados para (i) o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas, sendo, no caso da dívida, a desejáveis à realização, constituição, celebração e cumprimento das obrigações decorrentes da Oferta, incluindo no
quitação integral do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n.º 007-17/0001-3, celebrado pela Emissora com o âmbito da Alienação e Cessão Fiduciária de Ações e da Fiança, as quais poderão ser irrevogáveis e irretratáveis até
Banco da Amazônia S.A. (“BASA”) em 10 de fevereiro de 2017 (“Financiamento BASA FNO 2”); e (ii) custos relativos o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento da totalidade das obrigações principais, acessórias e/ou
a Emissão, relacionados à consecução do Projeto (conforme abaixo descrito), nos termos da Lei 12.431 e à moratórias, presentes e/ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, assumidas ou que venham a ser
implementação de reforço em instalações de transmissão de energia elétrica, no âmbito do Contrato de Concessão nº assumidas pela Emissora e/ou pela Companhia na Escritura de Emissão e nos respectivos instrumentos de garantia,
conforme aplicável, com prazo de validade equivalente à vigência dos respectivos instrumentos, independentemente
008/2008 (“Contrato de Concessão”).
das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Companhia, podendo os
Objetivo do Projeto (“Projeto”)
Reforço em instalação de transmissão de energia elétrica, conforme membros da Diretoria e os demais representantes da Companhia negociarem livremente seus termos e condições;
a Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica
(iii) autorizaram a Diretoria e demais representantes da Companhia a celebrar todos os documentos, declarações,
– ANEEL nº 5.149, de 31 de março de 2015, conforme alterada pela
notificações, aditamentos, anexos e praticar todos os atos necessários e/ou desejáveis à outorga da Alienação e
Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica –
Cessão Fiduciária de Ações e da Fiança, incluindo o Contrato de Alienação e Cessão Fiduciária de Ações, bem como
ANEEL nº 7.267, de 28 de agosto de 2018 (“Res. Autorizativa
à celebração da Escritura de Emissão, e a outorga da procuração, conforme termos e condições a serem estabelecidos
5.149”): Empreendimento T2014-096 - SE Jurupari - 3º banco de
na Escritura de Emissão; e (iv) ratificaram todos os atos já praticados pela Diretoria e demais representantes da
autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.
Companhia, relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser
Data de início do Projeto
01 de junho de 2020
tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, lida aos presentes e por eles
aprovada, foi por todos assinada. Presidente: Meton Barreto de Morais Neto; Secretária: Luciana Borges Araujo
Fase atual do Projeto
Construção
Amaral; Acionistas: Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de
Data estimada para o encerramento
Prazo estimado para encerramento das obras do Projeto em dezembro
Investimento em Participações Infraestrutura. Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro
do Projeto
de 2021.
próprio. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. Mesa: Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Luciana Borges
Volume total estimado de recursos
Araujo Amaral - Secretário. Acionistas: Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura financeiros necessários para
Starboard Asset Ltda.; Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Perfin
a realização do Projeto
R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).
Administração de Recursos Ltda.

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
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SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Financeiro 21

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 1º de abril de 2021

São Gotardo Transmissora
de Energia S.A.
CNPJ nº 15.867.360/0001-62
A Administração da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
A Companhia
A SGT é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2012, que tem por objeto principal a exploração da concessão de
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de
energia elétrica no estado de Minas Gerais, proveniente do Leilão ANEEL nº
005/2012. A SGT é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”).
Desempenho Financeiro - R$ mil
2020
2019
Receita operacional líquida
4.125
6.178
EBITDA
2.876
5.005
Margem EBITDA
69,72%
81,01%
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício
2.870
4.709
Resultado Financeiro
73
33
Imposto de renda e contribuição social
(67)
263
EBITDA
2.876
5.005
EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líqui-

Relatório da Administração
das e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um fluxo de
caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado como um
lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho.
Perfil do endividamento - R$ mil
2020
2019
Circulante
2.452
2.454
Não circulante
2.445
4.893
Dívida bruta
4.897
7.347
(-) Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários
(2.347)
(3.959)
(=) Dívida líquida
2.550
3.388
Dívida líquida/EBITDA
0,89
0,67
Dívida líquida - A dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, e não pode ser comparável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco é
uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da dívida. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financiamentos
do passivo circulante e do passivo não circulante, menos o caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários.
Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
SGT e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
Explicativa
2020
2019
Explicativa 2020 2019 Passivos
Ativos
Passivos Circulantes
Fornecedores
24
192
Ativos Circulantes
Empréstimos e financiamentos
10
2.452
2.454
Caixa e equivalentes de caixa
4 2.347
4 Impostos
e contribuições sociais
46
104
Títulos e valores mobiliários
5
- 3.955 Taxas regulamentares
162
145
Dividendos
a
pagar
9
35.642
34.392
Contas a receber de concessionárias e
97
70
permissionárias
6
- 1.019 Outras contas a pagar
Total dos Passivos Circulantes
38.423 37.357
Ativo de contrato de concessão
6 4.746 4.604 Passivos Não Circulantes
Impostos e contribuições sociais
278
275 Empréstimos e financiamentos
10
2.447
4.893
7
2.012
2.244
Estoque
11
- Impostos e contribuições diferidos
Tributos diferidos
8
2.348
2.385
326
56 Outras contas a pagar
Outras contas a receber
1
7.708 9.913 Total dos Passivos Não Circulantes
Total dos Ativos Circulantes
6.807
9.523
Total dos Passivos
45.230 46.880
Ativos Não Circulantes
Patrimônio Líquido
Ativo de contrato de concessão
6 60.578 61.401 Capital social
10.457 10.457
10
12 Reservas de lucros
Intangível
10.457 10.457
2.152
3.532
60.588 61.413 Dividendos Adicionais Propostos
Total do Ativo Não Circulante
Total do Patrimônio Líquido
11 23.066 24.446
68.296 71.326 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos
68.296 71.326
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Capital Reservas de lucros
Dividendos
Lucros
explicativa
social
Legal Especial adicionais propostos
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
10.457
797
9.660
27.585
48.499
Aprovação dos dividendos adicionais
(27.585)
(27.585)
Lucro líquido do exercício
4.709
4.709
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.177)
(1.177)
Dividendos adicionais propostos
3.532
(3.532)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
11
10.457
797
9.660
3.532
24.446
Aprovação dos dividendos adicionais
(3.532)
(3.532)
Lucro líquido do exercício
2.870
2.870
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(718)
(718)
Dividendos adicionais propostos
2.152
(2.152)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
11
10.457
797
9.660
2.152
23.066
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a
A São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (“SGT” ou “Companhia”) é uma cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais
sociedade anônima de capital fechado, que tem como objeto principal a ex- provável. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua somente no
ploração da concessão de serviços públicos de transmissão relativos às ins- segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibitalações de transmissão de energia elétrica denominada São Gotardo - MG, lização da rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denomiconforme estabelecido no Edital de Leilão nº 005/2012, emitido pela Agência nado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A Companhia foi constituída em 12 de 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
junho de 2012 e assinou em 27 de agosto de 2012, com a ANEEL, o Contra- 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mento de Concessão nº 024/2012 para construção, operação e manutenção das surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos. A Companhia iniciou suas técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos
operações em 19 de março de 2014, data esta informada a ANEEL. A SGT é Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
e de acordo com o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANE- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
EL, a Taesa, como acionista controlador, possui o compromisso de garantir for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e
que todas as obrigações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
cumpridos. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava excesso receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$30.715, implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, redecorrente, principalmente, da conta “Dividendos a pagar”. Para equalização forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As receido capital circulante negativo, a Taesa, como controladora da Companhia, tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
está elaborando um plano de ação que envolve atividades como captação incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrude empréstimos ou aumento de capital, que será realizado até o termino do tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimenexercício de 2021.
to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de perfor2. BASE DE PREPARAÇÃO
mance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e
2.1 Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão equivaforam elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As lente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de perfordemonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 29 de março de mance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de conces2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí- sionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear
beis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraas informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evi- estrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de
denciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Compa- reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro
nhia. 2.2 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepa- do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não
radas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide
mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, sobre o montante a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Moeda funcional e 5,31% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de conde apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, cessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendique é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras mento com base no índice de inflação e metodologia definidos em cada conapresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce- trato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de
to quando indicado de outra forma. 2.4 Uso de estimativas e julgamentos: operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica,
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendiCPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas mento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati- na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Revos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas ceitas financeiras e Despesas financeiras: As receitas financeiras abranestimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. gem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no reRevisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício sultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras
em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem esti- abrangem despesas com juros e variações monetárias líquidas sobre emprésmativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia timos e financiamentos. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros:
efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancial- Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados
mente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio
concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de perfor- de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do remance (implementar a infraestrutura, operar e manter). A Administração da sultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento iniCompanhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões cial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo
com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta
O ativo de contrato de concessão se origina na medida em que a conces- seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor
sionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos
ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a receita de financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base nos gastos in- resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor
corridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do ativo de contrato justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
de concessão indenizável final é identificada quando a implementação da in- pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo
fraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obrigação de perfor- por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas
mance de implementação da infraestrutura é definida com base nas melhores no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensuestimativas e expectativas da Administração sobre os projetos implementados rado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos
pela Companhia, onde são levados em consideração diversos fatores, como de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente paga(i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico mentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta
e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A margem de lucro para avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo
atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão é deter- valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de
minada em função da observação de receita individual aplicados em circuns- qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhetâncias similares observáveis, nos casos em que a Companhia tem direito cida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de
exclusivamente, ou seja, de forma separada, à remuneração pela atividade curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao
de operar e manter, conforme CPC 47 - Receita de contrato com o cliente e valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas
os custos incorridos para a prestação de serviços da atividade de operação e esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de
implícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa a melhor estimativa investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perda Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraes- das (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii)
trutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do ne- Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo finangócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de ceiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiconcessão é estabelecida na data do leilão de cada contrato de concessão. ram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida
receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como
de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeipelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implemen- ros são classificados como VJR quando são mantidos para negociação ou
tação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiestimada para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação ros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado
com parcela variável. Quando a concessionária presta serviços de operação utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Imposto de renda e contribuição
e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são
considera os custos incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à calculados com base no regime do lucro presumido considerando as seguinmedida que os serviços são prestados. A receita de operação e manutenção tes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquosofrerá alteração em função da inflação, conforme índice de atualização pre- ta do imposto de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável
visto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao Consumidor excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da
- IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas premissas e receita e alíquota da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita
técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimenobserváveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de tos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variáinstrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis- vel) e das variações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos
sas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à pela Companhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às difeinterpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen- contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplinessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de cadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenbase em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte tação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contridas autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em buição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e difediversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter- renças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizapela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados
diferidos - São registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren- a cada data de relatório e reduzidos na medida em que sua realização não
tes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos seja mais provável. 3.5. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro
a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabora- por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos,
das pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao quando aplicável. 3.6. Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As nordesempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atu- mas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até

Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de qualidade
A SGT, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com
a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo
atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à
execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia
elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de R$63 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação)
Nota
Explicativa
2020
2019
Receita de correção monetária do ativo de
1.521
2.960
contrato, O&M e outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato de concessão
2.604
3.218
Receita operacional líquida
16
4.125
6.178
Material
(38)
9
Serviços de terceiros
(680)
(636)
(36)
(66)
Outros custos operacionais
Custos operacionais
17
(754)
(693)
Lucro Bruto
3.371
5.485
Serviços de terceiros
(477)
(458)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(18)
(22)
(495)
(480)
Despesas administrativas
17
Lucro antes das despesas financeiras,
2.876
5.005
líquidas dos impostos
Receitas financeiras
88
191
(161)
(224)
Despesas financeiras
(73)
(33)
Despesas financeiras, líquidas
18
Lucro antes dos impostos e Contribuições
2.803
4.972
Imposto de renda e contribuição social correntes
(164)
(226)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
231
(37)
Imposto de renda e contribuição social
12
67
(263)
Lucro líquido do exercício
2.870
4.709
Lucro por Ação
0,27446 0,45032
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
2.870
4.709
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
2.870
4.709
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Explicativa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
2.870 4.709
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo de contrato de concessão
6 e 16 (2.604) (3.218)
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 6 e 16 (1.465) (2.037)
Receita de aplicação financeira
18
(88) (187)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
10
154
215
Tributos diferidos
16
(37)
22
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 12
(67)
263
Provisão para parcela variável
264
(973) (233)
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) no saldo de clientes
755 (579)
Redução no saldo do ativo de contrato de concessão
6 4.750 4.601
(Aumento) nos impostos e contribuições sociais
(51)
(11)
ativos, líquido dos passivos
(Aumento) redução nas outras contas a receber
(280)
15
(Redução) nos fornecedores
(168)
(14)
Aumento nas taxas regulamentares
17
23
Aumento nas outras contas a pagar
24
43
5.047 4.078
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
4.074 3.845
Imposto de renda e contribuição social pagos
(173) (173)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
3.901 3.672
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários
4.043 (995)
Adições no imobilizado e intangível
(12)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
de Investimento
4.043 (1.007)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal 10 (2.448) (2.446)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
10 (153) (217)
Dividendos pagos
9 (3.000)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (5.601) (2.663)
Aumento líquida no caixa e equivalentes de caixa
2.343
2
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4
4
2
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4 2.347
4
Aumento líquida no caixa e equivalentes de caixa
2.343
2
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações
novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1:
Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de
2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao
CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) O que significa um
direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na
data-base do relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) Que somente
se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de
2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia
avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de
empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Bancos
9
4
Aplicações financeiras
2.338
2.347
4
Taxa de rentabilidade anual acumulada
2020
102,01% do
CDB e Operações Compromissadas
CDI
Equivalentes de caixa são depósitos bancários à vista e aplicações financeiras
de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
Investimento em cotas de fundos “Pampulha” - Ativo circulante
3.955
Taxa de rentabilidade anual acumulada
- 103,08% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito,
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos
de caixa dos cotistas.
6. CONTAS A RECEBER DE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS,
E ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Contas a receber de concessionárias e permissionárias
2020 2019
Concessionárias e permissionárias
- 1.019
Circulante
- 1.019
A SGT não contabiliza provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois
no caso de não pagamento, a própria, como agente de transmissão, poderá
solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança bancária.
Remu- Correção
RecebiLinha de transmissão
2019
neração monetária
mento 2020
SE - São Gotardo II - MG 66.005
2.604
1.465
(4.750) 65.324
Circulante
4.604
4.746
Não Circulante
61.401
60.578
Remu- Correção
RecebiLinha de transmissão
2018
neração monetária
mento 2019
SE - São Gotardo II - MG 65.351
3.218
2.037
(4.601) 66.005
Circulante
4.428
4.604
Não Circulante
60.923
61.401
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da
receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela
disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a
transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e
construção, reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A receita
de operação, manutenção e implementação da infraestrutura estará sujeita a
desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no
Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da
receita anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa
ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a
transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos
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termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção
e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final
do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato
até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao
serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os
valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela
ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não
é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão
dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do
ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá
ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter
as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão
responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de
descumprimento das penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação
de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração
de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido
para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor
equivalente às respectivas participações. Estrutura de formação da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado
pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão. A remuneração pelas Demais Instalações de Transmissão - DIT que não pertencem à Rede Básica
é feita por meio de uma tarifa definida pela ANEEL. Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL:
Ciclo 2020-2021
Ciclo 2019-2020
Ciclo 2018-2019
Resolução nº 2.275, de 14/07/2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Resolução 2.408 de 28/06/2018
Período:
Período:
Período:
de 01/07/2020 a 30/06/2021
de 01/07/2019 a 30/06/2020
de 01/07/2018 a 30/06/2019
RAP
Parcela de Ajuste
Total
RAP
Parcela de Ajuste
Total
RAP
Parcela de Ajuste
Total
5.518
(815)
4.703
5.416
(4)
5.412
5.175
(136)
5.039
Revisão Tarifária - Em junho de 2018, em decorrência da realização da revisão tarifária descrita na cláusula sétima do contrato de concessão assinado junto
à ANEEL, que ocorre a cada 5 (cinco) anos, a Companhia teve a sua Receita Anual Permitida - RAP reduzida a partir do ciclo 2018-2019, através da Resolução Homologatória 2.405/2018 - ANEEL. Esta redução na RAP para o próximo ciclo até o final do contrato de concessão impacta diretamente o fluxo de
recebimento esperado do ativo de contrato de concessão (contas a receber) da Companhia, sendo essa redução no ativo de contrato de concessão registrada
diretamente no resultado do período na rubrica “Receita operacional líquida” no montante aproximado de R$2.177.
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2020
2019
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*) - Passivo
2.012
2.244
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do cpc 47.
8. TRIBUTOS DIFERIDOS
2020
2019
PIS e COFINS (*) - Passivo
2.348
2.385
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
9. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP.
a) Ativos e receitas:
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
R
Outras
Período de
Classificação
contábil,
E
Taxa de juros/
Principais condições de rescisão
Valor
informações
vigência/
natureza
F
Atualização
monetária
ou
extinção
Original
relevantes
duração
do contrato e contraparte
Transações com empresas ligadas

1

OCR - Contrato de CCT - CEMIG D

R$57
Valor
mensal

Juros efetivos de mora
18/03/2014 até de 1% a.m. e multa de 2% /
Atualização anual pelo
o término da
IPCA, quando da atualizaconcessão.
ção da RAP.

Por qualquer das partes por decretação
de falência, dissolução judicial ou
qualquer alteração do estatuto social das
partes que prejudique a capacidade de
executar as obrigações desse contrato,
caso fortuito ou força maior.

R
Ativo
Receita
E
Contratos e outras transações
31/12/2020
31/12/2019
2020
F
1
Contrato de CCT - CEMIG D
83
81
986
b) Passivos e despesas:
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
R
Classificação contábil,
Período de
E
Valor
Taxa de juros/
Principais condições de rescisão ou extinvigência/
F natureza do contrato e contra- Original
Atualização monetária
ção
parte
duração

Não houve.

2019
968

Outras
informações
relevantes

Transações com a Controladora

1

OCP - Serviços de
“back-office” - Taesa

R$27
Valor
mensal

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por
Multa de 2% a. m. + juros escrito com antecedência mínima de 30 dias,
27/09/2019 a de
mora/ Atualização anual na hipótese de recuperação judicial ou extrajudi27/09/2024
cial e/ou falência de uma das partes, indepenpelo IPCA.
dente
de notificação judicial ou extrajudicial.

Contrato anuído através
do despacho
ANEEL nº
2.637/2019.

Transações com empresas ligadas
2

3

OCP - Contrato de CCI - Cemig
Geração e Transmissão
(“CEMIG GT”)

OCP - O&M - CEMIG GT

R$3
Valor
mensal

R$49
Valor
mensal

Juros efetivos de mora de
A partir de
17/02/2014 até 12% a.a. e multa de 2%/
Atualização anual pelo
o término da
IPCA.
concessão.

Poderá ser rescindido em caso de extinção da
concessão de qualquer das partes, ou por
determinação legal.

Não houve.

Juros efetivos de mora de
1% a.m e multa de 2%/
Atualização anual pelo
IPCA.

Poderá ser rescindido antecipadamente e
unilateralmente, a seu exclusivo critério, pelo
descumprimento de qualquer cláusula ou
condição, por um prazo acertado entre as
partes, cassação da concessão referente às
instalações da transmissão; e por decisão da
contratante após transcorridos
18 meses da celebração do CPSOM.

Não houve.

10/07/2019 a
10/07/2024

OCR x disponibilidades - ReemN/A
N/A
N/A
Não houve.
Não houve.
bolso de despesas - ATE III (*)
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas do Grupo Taesa, em determinadas situações uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta e ordem de outras empresas do Grupo Taesa.
A Administração considera para fins de divulgação apenas o saldo em aberto 13. COBERTURA DE SEGUROS
(a pagar ou a receber) no Grupo Taesa. A Companhia entende que não existe A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos
Não há incidência de juros nem atualizações monetárias.
R
Passivo
Custos e Despesas para os bens tangíveis atrelados à concessão, e mantém apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500.
E Contratos e outras transações
Limite
2020
2019
2020
2019
F
Danos
máxi1 Serviços de “back-office” - Taesa
28
27
334
307
mo de Materiais
2 CCI - CEMIG GT
4
48
47
- Valor PrêIndeniVigência zação em risco
mio
3 O&M -CEMIG GT
45
43
601
443 Tipo de seguro Seguradora
Responsabilidade
AXA
20/09/20
a
4 Reembolso de despesas - ATEIII
5
Civil
Geral
Seguros
19/09/21
10.000
82
70
983
797
Mapfre
02/12/19 a
II - Dividendos a pagar:
Risco Operacional
Seguros
01/06/21
22.777
54
Dividendos a pagar
2019
Adição Pagamento
2020 Directors &
Zurich
18/09/20 a
Taesa
34.392
4.250
(3.000)
35.642 Officers
Seguros
18/09/21 40.000
III - Remuneração dos administradores
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os administradores de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
suas funções.
14 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
14.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Características do empréstimo
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Valor conVenci- Encargos Parce- Administração. Esses riscos incluem os riscos de capital, de mercado (risco
Data de
tratado e
mento financeilas a de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito
Financiador assinatura
Tipo liberado
final ros anuais vencer e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos
CCBTaxa fixa
nos exercícios apresentados. 14.2 Gestão do risco de capital: A Companhia
BNDES-subcréde 2,5%
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas ativi-FINAME
04/12/2012 dito A
19.571 15/12/2022
a.a.
24 dades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou enJuros
Amortivolvidas em suas operações. 14.3 Categorias de instrumentos financeiros:
incorri- Juros
zação de
2020 2019
2019
dos pagos
principal 2020 Ativos financeiros
BNDES - FINAME (taxa fixa)
7.347
153 (153)
(2.448) 4.899 Valor justo por meio do resultado:
Circulante
2.454
2.452 - Aplicações financeiras de curto prazo e títulos e valores
Não circulante
4.893
2.447 mobiliários
2.338 3.955
O contrato de empréstimo e financiamento possui apenas cláusulas restritivas Custo amortizado:
“covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência do - Bancos
9
4
mesmo. Em 31 de dezembro de 2020, todas as cláusulas restritivas foram - Contas a receber de concessionários e permissionários
- 1.019
cumpridas. A Taesa é avalista da Companhia no empréstimo com o BNDES. - Rateio de antecipação e parcela de ajuste
306
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.653 4.978
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital subscrito e Passivos financeiros
integralizado era de R$10.457, representados por 10.457.000 (dez milhões Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
quatrocentas e cinquenta e sete mil) ações ordinárias nominativas sem valor - Fornecedores
24
192
nominal. Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do - Empréstimos e financiamentos
4.899 7.347
lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da - Rateio de antecipação e parcela de ajuste
2
Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial 4.923 7.541
constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76. 14.4. Risco de mercado: 14.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A receiRemuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o paga- ta da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso
mento de dividendos anuais mínimos obrigatórios de 25%, calculado sobre o de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de
lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Proposta de repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos
destinação do resultado líquido do exercício:
2020
2019 (*) resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com
Lucro líquido do exercício
2.870
4.709 custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia moniDividendos mínimos obrigatórios - 25%
(718)
(1.177) tora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a
Dividendos adicionais propostos
(2.152)
(3.532) sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra
(*) Ratificada na AGO de 30 de abril de 2020.
e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras. Esse risco é administrado por
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 14.4.2 Análises
presumido.
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibi2020
2019
Reconciliação da taxa efetiva
IRPJ CSLL IRPJ CSLL lidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às
Receita operacional bruta
4.506 4.506 6.653 6.653 taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit
- (304)
2
2 fim do exercício deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo
que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício,
Provisão parcela variável
(264) (264)
ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comporDiferença entre regime de caixa e
tamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
901 1.205 (655) (655)
competência
Cenário provável
5.143 5.143 6.000 6.000
31/12/2020
em 31/12/2021
8%
12%
8%
12% CDI (a)
Percentual
2,75%
4,50%
411
617
480
720 (a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 12 de março de 2021 - Fonte Externa Independente.
Demais receitas:
Efeito Provável no
Rendas de aplicação financeira
88
88
187
187
Saldo em LAIR - 2020 - (redu4
4 Exposição líquida dos instrumentos
Outras receitas financeiras
31/12/2020
ção)
88
88
191
191 financeiros não derivativos
Equivalentes de caixa - Aplicações
499
705
671
911 financeiras de curto prazo - CDI
Base de cálculo
2.338
41
Imposto de renda - 15%
(75)
- (101)
- 14.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma
Adicional de imposto de renda - 10%
(26)
(43)
- contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Compa(63)
(82) nhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente
Contribuição social - 9%
(101)
(63) (144)
(82) dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de
Total de despesa
(164)
(226) crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
Total de IRPJ e CSLL
Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às dife- mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e
renças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem direta- instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratinmente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro presumido) e gs”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuo respectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das ma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco
de crédito proveniente das transações com clientes e o ativo de contrato de
Leis nº 11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
2020
2019 concessão, a Administração entende que não é necessária a contabilização
Imposto de renda
150
(24) de provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes,
81
(13) pois o CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimenContribuição social
231
(37) to dos valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do
4

Contrato de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária
- CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos
diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. No
caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá
solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário
relativa ao CCG ou à CFB. 14.6 Gestão do risco de liquidez: A Companhia
gerencia 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. A tabela a seguir (i) apresenta em
detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente dos passivos financeiros não derivativos, (ii) foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não
descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que
a Companhia deve quitar as respectivas obrigações e (iii) inclui os fluxos de
caixa dos juros e do principal.
Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5
Empréstimos e financiamentos mês meses
a 1 ano
anos Total
Prefixada
214
426
1.900
2.481 5.021
14.7 Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto
riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento
empresarial. Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia está
exposta, são: Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME,
ANEEL, ONS e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a
infringir quaisquer disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis,
a referida infração pode significar a imposição de sanções pelas autoridades
competentes. Risco de seguros - Contratação de seguros de risco operacional
e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais seguros,
o que poderia acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco
de interrupção do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a Companhia
estará sujeita à redução de sua receita por meio da aplicação de algumas
penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. No caso de
desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os
seus negócios através da construção de novas instalações de transmissão,
poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos
não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano
ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais
eventos poderão prejudicar o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance financeira
da Companhia poderia sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia
pode depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas
instalações, estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados.
Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos
utilizados em suas instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e,
para determinados equipamentos, há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou interrompa a venda de quaisquer dos
equipamentos adquiridos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal
equipamento com outros fornecedores. Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas
a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível,
o que poderá impactar de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso fortuito ou força maior
podem causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos
pelo projeto original. Nesses casos, os custos necessários à recolocação das
instalações em condições de operação devem ser suportados pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho financeiro e operacional
da Companhia poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A
Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, que são
acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos
para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de
custos. A Administração da Companhia é responsável pelo desenvolvimento
e implantação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências
para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente
de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica
de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos
operacionais e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos
de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões
éticos e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz.
14.8 Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros mensurados
ao valor justo por meio do resultado: Os diferentes níveis foram definidos
conforme: (a) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos e passivos e idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta
(preços) ou indiretamente (derivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para
o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 14.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
Hierarquia
do valor
Nota
explicativa 2020 2019
justo
Aplicações financeiras de curto prazo
Nível 2
e Títulos e valores mobiliários
4 e 5 2.338 3.955
15. LUCRO POR AÇÃO
2020
2019
Lucro líquido do exercício
2.870 4.709
Quantidade de ações ordinárias
10.457 10.457
Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,27446 0,45032
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020
2019
Remuneração do ativo de contrato de concessão
2.604 3.218
Correção monetária do ativo de contrato de concessão
1.465 2.037
Operação e manutenção
930
901
Parcela variável (a)
(726)
(4)
Outras receitas
233
501
Receita operacional bruta
4.506 6.653
PIS e COFINS correntes
(188)
(219)
PIS e COFINS diferidos
37
(22)
Encargos setoriais (b)
(230)
(234)
Deduções da receita
(381)
(475)
Receita operacional líquida
4.125 6.178
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não prestação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada
em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente
e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à
linha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos
em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços
públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
Margens das obrigações de performance
2020
2019
Operação e Manutenção - O&M
- Receita
930
901
- Custos
(754)
(693)
Margem (R$)
176
208
Margem percebida (%)
18,92% 23,09%
Conciliação entre receita bruta e receita tributável de
IR e CS
2020
2019
Receita operacional bruta
4.506
6.653
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo regime
637
(653)
de caixa/parcela antecipada - superávit/déficit
Receita operacional bruta tributável
5.143
6.000
17. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
Materiais - O&M
(38)
9
Serviços de terceiros
(1.157) (1.094)
Outros custos e despesas operacionais
(54)
(88)
Total custos e despesas
(1.249) (1.173)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e despesas
com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonstrada a seguir: Custos e despesas com serviços de terceiros: Os custos referem-se basicamente aos custos com operação, manutenção, compartilhamento de
instalações e viagens. As despesas referem-se basicamente as despesas de
back office, serviços gráficos, auditoria e consultorias administrativas. Custos
com materiais: referem-se basicamente aos custos de aquisição de materiais
de operação e manutenção da subestação. Outros custos e despesas operacionais: referem-se basicamente a seguros, patrocínios e impostos estaduais.
18. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Rendimentos de aplicação financeira
88
187
Outras receitas financeiras
4
Receitas financeiras
88
191
Empréstimos e financiamentos - Juros incorridos
(154)
(215)
Outras receitas (despesas) financeiras - líquidas
(7)
(9)
Despesas financeiras
(161)
(224)
(73)
(33)
19. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Contrato de Back-Office e operação e manutenção dos ativos - Conforme nota
explicativa nº 9 - Partes relacionadas, a Companhia contratou a Taesa para
realização das atividades de back-office e a CEMIG GT para realização das
atividades de operação e manutenção de suas instalações.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - No projeto de construção da subestação de São Gotardo não foi necessária a emissão de licença ambiental específica, pois a
área onde o ativo foi construído já estava licenciada e, portanto, não foi constituída provisão para gastos de compensação ambiental. COVID-19 - O início
de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que afetou todo mundo e
também a Companhia. Desde então, a Companhia, em conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de seus
colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de proteger seu
maior ativo - as pessoas - e reduzir a velocidade de disseminação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas implementadas
até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os colaboradores
sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órgãos de saúde,
com acompanhamento de assessoria médica especializada; • Suspensão de
viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregados com apoio
no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da COVID-19; •
Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação contra a
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gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e do sistema elétrico. Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração
contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de
2021, conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração da Diretoria - Em 23 de março de 2021 a AGE da Companhia elegeu o Sr. André Augusto Telles Moreira como Diretor Presidente, Sr. Erik da
Costa Breyer como Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro Alves como Diretor de Implantação.
Diretoria
Nomes
Cargo
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (a
“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Jurídico e Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da São Gotardo Transmissora de Energia S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Jurídico e Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São Gotardo Transmissora de dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
financeiras da São Gotardo Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec- se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nostivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi- internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevanpais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci- tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
a posição patrimonial e financeira da São Gotardo Transmissora de Energia influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaciopráticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentena seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimendemonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti- proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras in- • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
formações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos coninformações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contásobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administra- beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, con- nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
siderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de- a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da ad- auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela- incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
tar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ela- até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avacom as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repreções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis- com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respontração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu- sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Pia Leocádia de Avellar Peralta
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go- ERNST & YOUNG
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão Auditores Independentes S.S. Contadora
CRC-1RJ101080/O-0
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili- CRC-2SP015199/O-6

Governo amplia em 5% limite de crédito consignado

O

presidente
Jair
Bolsonaro sancionou a lei que
amplia de 35% para 40%
margem de empréstimo
consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). O texto foi
publicado nesta quarta-feira
no Diário Oficial da União.
Também foi aberta a possibilidade de os bancos aplicarem carência de até 120
dias para novas operações
de crédito consignado, mediante negociação.
De acordo com a lei, 5%
dos recursos consignáveis
devem ser destinados exclusivamente para saque ou
amortização de despesas do
cartão de crédito, um percentual já previsto. A medida vale para operações contratadas até 31 de dezembro

de 2021. Após esse prazo,
as dívidas de consignado
voltarão ao patamar anterior, de até 35% do salário.
A lei foi originada da Medida Provisória nº 1.006, de
2020, que aumentou temporariamente a margem
do consignado até 31 de
dezembro de 2020. Após
modificações feitas pelo
Congresso, o prazo foi reaberto e prorrogado para 31
de dezembro de 2021.
O crédito consignado
é aquele concedido com
desconto automático em
folha de pagamento. Outra
modificação é que, agora,
a ampliação do percentual
também poderá ser aplicada
para empréstimos tomados
por militares das Forças
Armadas, policiais militares
dos estados e do Distrito
Federal, militares e policiais

reformados, servidores públicos estaduais e municipais, servidores públicos
inativos, empregados públicos da administração direta,
autárquica e fundacional de
qualquer ente da Federação
e pensionistas de servidores
e de militares.
Aumento
Em nota, a Secretaria Geral da Presidência explicou
que o objetivo da medida
era possibilitar que beneficiários do INSS tivessem
maior acesso ao crédito consignado, modalidade que tem
juros reais menores quando
comparado a outras linhas de
crédito disponíveis às pessoas físicas. “A urgência estaria
vinculada aos impactos da
pandemia de Covid-19 na
economia (recesso e desem-

prego), com impacto perverso aos indivíduos e, em particular, aos beneficiários do
INSS”, diz a nota.
A medida foi proposta
considerando estatísticas do
Banco Central de julho de
2020, que mostravam que
a taxa média de juros do
crédito consignado para beneficiários do INSS foi de
1,6% ao mês, e para o crédito pessoal sem consignação,
de 5,1% ao mês. Além disse, segundo a Presidência,
ao longo da pandemia, a
concessão de crédito consignado aos beneficiários
do INSS apresentou crescimento de 27,6% em julho
de 2020 (R$ 8,5 bilhões),
em relação a janeiro do
mesmo ano.
“Outrossim,
levou-se
também em consideração
que as instituições finan-

ceiras não são obrigadas a
acolher todas as solicitações
propostas de concessão de
crédito, pois a concessão de
novas linhas de crédito depende da avaliação de risco
de crédito do cliente pela
instituição financeira”, explicou.
Mudanças
O texto ainda modificou
a lei que trata dos planos de
benefícios da Previdência
Social, para que as consignações de mensalidades de
associações e de entidades de
aposentados legalmente reconhecidas devam ser reavaliadas a cada três anos a partir
de 31 de dezembro de 2022,
além de possibilitar a prorrogação desse prazo por mais
um ano, por meio de ato do
presidente do INSS. “Isso

evitou que o INSS, no meio
da pandemia, fosse obrigado
a cortar os descontos devidos
para associações”, explicou a
Secretaria Geral.
Outra modificação feita
pela lei é autorizar o INSS
a conceder auxílio-doença
mediante apresentação de
atestado médico e de documentos complementares
-, a serem elencados em
ato posterior e conjunto da
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do
INSS. Antes da mudança,
era necessário passar por
perícia para ter o benefício.
Essa dispensa também
tem caráter excepcional, até
31 de dezembro de 2021, e
a duração do benefício por
incapacidade
temporária
dele resultante não terá duração superior a 90 dias.

Setor de máquinas e equipamentos
cresce 18% em fevereiro

C

om receita de R$ 13,8
bilhões, o setor de máquinas e equipamentos
registrou crescimento de 18%
em fevereiro em comparação
com o mesmo mês de 2020, segundo balanço divulgado hoje
(31) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq). Nos
primeiros dois meses de 2021 a
alta ficou em 27,4% em relação
ao primeiro bimestre do ano
passado.
Segundo o presidente executivo da Abimaq, José Velloso,
a indústria de máquinas tem
apresentado uma tendência
constante de crescimento desde
abril do ano passado. “Alguns
meses crescendo mais outros
menos, mas sempre crescendo”, destacou durante a apresentação dos dados.
Velloso pondera, no entanto, que essa expansão acontece
a partir de um patamar baixo.

“Nós ainda estamos 22% abaixo do que era a média de 2010 a
2013”, compara. “Nos últimos
cinco anos a taxa de investimento no Brasil é muito pequena”, acrescenta.
Previsão
Para este ano, a previsão da
associação é de que o setor de
bens de capital registre uma
alta de 13%. Esse crescimento deve ser puxado, de acordo
com o presidente executivo da
Abimaq, por setores que têm
apresentado grande atividade
nos últimos meses. “Você tem
setores de infraestrutura que
estão indo bem, especialmente
construção de estradas”, exemplificou.
Entre os setores que estão
aquecidos, Velloso também citou o de saneamento e energia.
“O marco do saneamento é
recente e a gente tem um oti-

mismo muito grande no setor
de saneamento”, acrescentou
em referência a nova legislação
que regulamenta os serviços
de água e esgoto, abrindo mais
espaço para iniciativa privada,
aprovada no ano passado.
Segundo a Agência Brasil,
as exportações de máquinas
tiveram queda de 24,3% em
fevereiro em comparação com
o mesmo mês de 2020, totalizando US$ 599,5 milhões.
Para o presidente executivo
da Abimaq, as vendas para o
exterior estão prejudicadas
pelo desarranjo provocado
pela pandemia, que reduziu as
rotas de comércio e tem dificultado até a distribuição de
contêineres.
O número de postos de trabalho na indústria de bens de
capital cresceu 10,6% em fevereiro em relação ao mesmo mês
do ano passado, com 337,7 mil
pessoas empregadas
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60
Relatório da Administração
A Administração da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” quidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é reou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores conhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acom- fluxo de caixa para os exercícios apresentados, e não deve ser considerado
panhadas das notas explicativas e do respectivo relatório dos auditores inde- como um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O
pendentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
EBITDA apresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio
A Companhia
desempenho.
A ETAU é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída no exer- Perfil do endividamento - R$ mil
31/12/2020 31/12/2019
cício de 2002, que tem por objeto principal a exploração da concessão de Circulante
6.012
5.849
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de Não circulante
5.707
11.621
energia elétrica nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, proveDívida bruta
11.719
17.470
niente do Leilão ANEEL n° 002/2002.
Possuem o controle compartilhado da ETAU, por meio de acordo de acio- (-) Caixa, equivalentes de caixa, aplicações
(9.345)
(9.661)
nistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) – 75,6193%, financeiras, títulos e valores mobiliários e
depósitos vinculados
DME Energética S.A. (“DME”) – 14,3807% e Companhia Estadual de Geração
(=) Dívida líquida
2.374
7.809
e Transmissão de Energia Elétrica S.A. (“CEEE-GT”) – 10%.
0,03
0,39
Desempenho Financeiro - R$ mil
2020
2019 Dívida líquida/EBITDA
Receita operacional líquida
81.327
27.393 Dívida líquida - A dívida líquida não é reconhecida pelas práticas contábeis
EBITDA
72.083
19.832 adotadas no Brasil, não possui um significado-padrão, nem pode ser compaMargem EBITDA
88,63%
72,40% rável a medidas semelhantes fornecidas por outras companhias, tampouco é
uma medida de fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento da díviReconciliação do EBITDA
Lucro do exercício
46.866
11.562 da. A dívida líquida representa o somatório de empréstimos e financiamentos
Resultado financeiro
1.118
2.341 e debêntures do passivo circulante e do passivo não circulante, menos o caixa
Imposto de renda e contribuição social
24.098
5.928 e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, depósitos vinculados e
Depreciação
1
1 outros investimentos. A dívida líquida apresentada é utilizada pela CompaEBITDA
72.083
19.832 nhia para medir o seu próprio desempenho. A Companhia entende que alguns
EBITDA - É o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí- investidores usam a dívida líquida como um indicador de seu desempenho.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
explicaexplicativa
2020
2019 01/01/2019
tiva
2020
2019 01/01/2019
(Reapre- (Reapre(Reapre- (Reapresentado) sentado)
Ativos
sentado) sentado) Passivos
Passivos Circulantes
Ativos Circulantes
Fornecedores
1.146
1.373
2.103
Caixa e equivalentes de caixa
4
9.345
1.487
66 Empréstimos e financiamentos
12
6.012
5.849
4.609
10.035
Títulos e valores mobiliários
5
8.174
12.883 Debêntures
Taxas regulamentares
1.918
1.759
1.632
Contas a rec. de concessionárias e
6
4.451
4.488
5.003 Impostos e contribuições sociais
8
5.523
5.219
5.291
permissionárias
Dividendos a pagar
11
469
132
176
Ativo de contrato de concessão
7
18.455 22.379
30.760 Outras contas a pagar
500
340
871
15.568 14.672
24.717
Impostos e contribuições sociais
8
110
85
78 Total dos Passivos Circulantes
Outras contas a receber
233
206
319 Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos
12
5.707 11.621
17.155
Total dos Ativos Circulantes
32.594 36.819
49.109 Impostos e contribuições diferidos
9
26.401
8.677
9.083
Ativos Não Circulantes
Tributos diferidos
10
5.805
3.246
4.188
Depósitos judiciais
519
287
414 Provisão para Riscos Trabalhistas e
Cíveis
13
411
364
552
Contas a rec. de concessionárias e
6
283
264
264 Outras Contas a Pagar
1.585
896
1.019
permissionárias
Total dos Passivos não Circulantes
39.909 24.804
31.997
Impostos e contribuições sociais
25 Total dos Passivos
55.477 39.476
56.714
Ativo de contrato de concessão
7
115.823 69.318
80.174 Patrimônio Líquido
34.895 34.895
34.895
Intangível
1
2
3 Capital social
34.895 19.348
20.991
Outras Contas a receber
102
102
70 Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
24.055 13.073
17.459
Total dos Ativos Não Circulantes
116.728 69.973
80.950 Total do Patrimônio Líquido
15
93.845 67.316
73.345
Total dos Ativos
149.322 106.792
130.059 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido 149.322 106.792
130.059
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Capital Reservas de lucros
Dividendos Lucros (prejuízos)
explicativa social
Legal Especial adicionais propostos
acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)
34.895
6.979 14.012
17.459
- 73.345
Dividendos adicionais aprovados
(17.459)
- (17.459)
Compensação de prejuízos
- (1.643)
1.643
Lucro líquido do exercício
11.562 11.562
Destinação do lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(132)
(132)
Dividendos adicionais propostos
13.073
(13.073)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
15
34.895
6.979 12.369
13.073
- 67.316
Dividendos adicionais aprovados
- (6.795)
(13.073)
- (19.868)
Lucro líquido do exercício
46.866 46.866
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva especial
- 22.342
(22.342)
Dividendos mínimos obrigatórios
(469)
(469)
Dividendos adicionais propostos
24.055
(24.055)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
15
34.895
6.979 27.916
24.055
- 93.845
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
pecíficos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de
A Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (“ETAU” ou “Companhia”) contrato de concessão é estabelecida na data do leilão de cada contrato de coné uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 7 de maio de cessão, exceto para as concessões que foram adquiridas em fase de operação,
2002, que tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e onde considerou-se a taxa de desconto utilizada na época da aquisição. Quando
a manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica deno- o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a
minada Campos Novos/Santa Marta de 230 kV, bem como das subestações receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão é ajustada para
de Lagoa Vermelha 2 - RS e Barra Grande - SC e das entradas de linhas e refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa
instalações associadas a estas, localizadas nas subestações de Santa Mar- no resultado. Quando a concessionária presta serviços de implementação da inta - RS e Campos Novos - SC, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº fraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respec002/2002, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em tivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura à medida
18 de dezembro de 2002, a Companhia assinou com a ANEEL, o contrato de que são incorridos, adicionados da margem estimada para cada projeto, consideconcessão nº 082/2002 para construção, operação e manutenção da linha rando a estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concesde transmissão pelo prazo de 30 anos. A linha de transmissão de 230 kV sionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo
tem extensão aproximada de 188 km, com origem na subestação de Campos preço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a
Novos - SC e término na subestação de Santa Marta - RS, fazendo parte do margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita de
Sistema Interligado Nacional - SIN. A construção da linha de transmissão foi operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice
iniciada no exercício de 2002 e concluída em 24 de julho de 2005. Controla- de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao
dores - Possuem o controle compartilhado da Companhia, por meio de acordo Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas
de acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), DME premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam
Energética S.A. (“DME”) e Companhia Estadual de Geração e Transmissão de em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados
Energia Elétrica S.A. (“CEEE-GT”).
tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas
2. BASE DE PREPARAÇÃO
premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras fo- à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças
aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração em 29 de março de entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas
2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, já
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as in- registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em estimaterpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC tivas para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fise aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informa- cais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseamções relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e cor- -se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e
respondem às informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e
mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no cus- pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social difeto histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor ridos - São registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de
justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases
por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstra- fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições
ções financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Compa- diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lunhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredonda- cro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Adminisdas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso tração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, es- de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e
timativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem riscos trabalhistas e cíveis - A Companhia é parte em diversos processos judiciais
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma ma- e administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a
neira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo
no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envol- grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
vem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Compa- evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
nhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancial- decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
mente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. 2.5. Informações por
concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de performan- segmento: A Companhia atua somente no segmento de transmissão de energia
ce (implementar, operar e manter as infraestruturas de transmissão). A Adminis- elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede básica com base no contração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das con- trato celebrado com o ONS, denominado Contrato de Uso de Sistema de Transcessões com base nas características econômicas de cada contrato de missão - CUST. 2.6. Reapresentação dos valores correspondentes: A Comisconcessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida em que a são de Valores Mobiliários – CVM, através do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de
concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a aspectos relevantes do CPC 47
transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo e do CPC 48 para as companhias transmissoras de energia elétrica principalmende contrato de concessão é registrado em contrapartida a receita de implementa- te relacionados a: (i) determinação e atribuição de margem de implementação da
ção da infraestrutura, que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acres- infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de
cidos de margem de construção. A parcela do ativo de contrato de concessão desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classifiindenizável final é identificada quando a implementação da infraestrutura é finali- cação dos ativos da Lei 12.783 – SE como Ativo de contrato; (iv) segregação em
zada. A margem de lucro atribuída a obrigação de performance de implementa- rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de remuneração dos
ção da infraestrutura é definida com base nas melhores estimativas e expectati- ativos da concessão; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária
vas da Administração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde Periódica (RTP) em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de
são levados em consideração diversos fatores, como (i) características e comple- remuneração de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da margem operaxidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimen- cional. A Companhia adequou suas práticas contábeis em relação ao seu ativo de
tos e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção contrato, revisando suas estimativas e julgamentos sobre a margem e taxa de
da infraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de re- remuneração do projeto (taxa implícita), visto que no modelo anterior utilizava a
ceita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em WACC regulatória estabelecida pela ANEEL. Com isso, a Companhia identificou
que a Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à re- os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) R$1.643 negativos para o exercímuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 – Receita de cio de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii) R$13.904 negativos para
contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços da exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com base nas orientaatividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de ções emanadas pelo “CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa Retificação de Erro”, a partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia apurou os
a melhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investi- impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas na demonstração finanmentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios es- ceira de períodos anteriores, da seguinte forma:
Balanço Patrimonial
Ativo
Outros ativos circulantes não afetados
Total do Ativo Circulante
Ativo de contrato de concessão
Outros ativos não circulantes não afetados
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo
Passivo
Outros passivos circulantes não afetados
Total do Passivo Circulante
Impostos e contribuições diferidos
Tributos diferidos
Outros passivos não circulantes não afetados
Total do Passivo Não Circulante
Capital social
Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2019
(Publicado)

2019
(Reapresentado)

Impactos

01/01/2019
(Publicado)

01/01/2019
(Reapresentado)

36.819
36.819
95.275
655
95.930
132.749

36.819
36.819
69.318
655
69.973
106.792

(25.957)
(25.957)
(25.957)

49.109
49.109
103.388
776
104.164
153.273

49.109
49.109
80.174
776
80.950
130.059

14.672
14.672
16.686
5.647
12.881
35.214
34.895
34.895
13.073
82.863
132.749

14.672
14.672
8.677
3.246
12.881
24.804
34.895
19.348
13.073
67.316
106.792

(8.009)
(2.401)
(10.410)
(15.547)
(15.547)
(25.957)

24.717
24.717
16.246
6.335
18.726
41.307
34.895
34.895
17.459
87.249
153.273

24.717
24.717
9.083
4.188
18.726
31.997
34.895
20.991
17.459
73.345
130.059

Governança Corporativa
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
ETAU e implanta na concessão os mesmos princípios de Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
Política de Qualidade
A ETAU, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso
com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão
de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de R$106 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que não
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
2019
explica(Reapretiva
2020 sentado)
Receita de correção monetária do ativo de contrato de concessão, operação e manutenção
67.156 13.163
E outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato de concessão
14.171 14.230
Receita operacional líquida
19
81.327 27.393
Pessoal
(773)
(23)
Serviços de terceiros
(5.119) (5.662)
Material
(1.963)
(692)
Outras receitas (custos) operacionais, líquidas
27
128
Custos operacionais
20
(7.828) (6.249)
Lucro bruto
73.499 21.144
Pessoal
(30)
(95)
Serviços de terceiro
(1.283) (1.158)
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(103)
(59)
Despesas administrativas
20
(1.417) (1.313)
Lucro antes das receitas (despesas)
financeiras, líquidas dos impostos e das
contribuições
72.082 19.831
Receitas financeiras
347
594
(1.465) (2.935)
Despesas financeiras
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
21
(1.118) (2.341)
Lucro antes dos impostos e das contribuições
70.964 17.490
Imposto de renda e contribuição social correntes
(6.374) (6.334)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(17.724)
406
Imposto de renda e contribuição social
14
(24.098) (5.928)
Lucro líquido do exercício
46.866 11.562
Lucro por ação
Lucro por ação ordinária – básico e diluído
(em R$)
18
1,34306 0,33134
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
46.866
11.562
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
46.866
11.562
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
2019
explica(Reapretiva
2020 sentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
46.866
11.562
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Provisão (reversão) de riscos trabalhistas e cíveis
13
60
(48)
Remuneração do ativo de contrato de concessão 7 e 19 (14.171) (14.230)
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
7 e 19 (53.165)
1.694
Depreciação e amortização
20
1
1
Provisão para parcela variável
6
Receita de implementação da infraestrutura
7 e 19
174
Receita de aplicação financeira
21
(347)
(594)
Custo de implementação da infraestrutura
20
(157)
Juros e variações monetárias – Financiamento 12 e 21
1.373
1.841
Juros e variações monetárias líquidas – Debêntures
21
613
Tributos diferidos
19
2.558
(942)
Imposto de renda e contribuição social
14
24.098
5.928
7.279
5.842
Variação de ativos e passivos:
Redução no contas a receber de concessionárias
12
515
e permissionárias
Redução no saldo do ativo de contrato de
concessão
7
24.755
31.599
(Aumento) nos impostos e nas contribuições
(141)
(247)
sociais ativos, líquido dos passivos
(Aumento) redução outras contas a receber e
depósitos judiciais
(1.365)
208
(Redução) nos fornecedores
(227)
(573)
Aumento nas taxas regulamentares
159
127
Aumento (redução) nas outras contas a pagar
1.942
(793)
25.135
30.836
Caixa gerado pelas atividades operacionais
32.414
36.678
Imposto de renda e contribuição social pagos
(5.952)
(6.142)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
26.462
30.536
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução no saldo de títulos e valores mobiliários
8.520
5.303
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
8.520
5.303
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de debêntures – Principal
- (10.000)
Pagamento de debêntures – juros
(648)
Pagamento de financiamentos – principal
12
(5.747)
(4.526)
Pagamento de financiamentos – juros
12
(1.377)
(1.609)
(20.000) (17.635)
Pagamento de dividendos
11
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
financiamento
(27.124) (34.418)
Aumento líquido no caixa e equivalentes
de caixa
7.858
1.421
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
4
1.487
66
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
4
9.345
1.487
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
7.858
1.421
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado do exercício
Receita de correção monetária do ativo de
contrato de concessão, operação e manutenção e outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato
de concessão
Receita Operacional Líquida
Custos operacionais
Resultado Bruto
Despesas operacionais
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras, líquidas, e dos impostos e
contribuições
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos e contribuições
Impostos e contribuições
Resultado líquido do exercício

Demonstração do resultado abrangente
Resultado do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

Demonstração da Mutação do Patrimônio
Impactos Líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2019
- Resultado líquido do exercício
- Outros itens não afetados
(23.214) Total do Patrimônio Líquido
(23.214)
(23.214) Fluxo de Caixa
Resultado líquido do exercício
Remuneração do ativo de contrato
- de concessão
- Correção monetária do ativo de contrato de
(7.163) concessão
(2.147) Impostos e contribuições
- Tributos diferidos
(9.310) Outros itens não afetados
- Fluxo de caixa operacional
(13.904) Fluxo de caixa de investimento
- Fluxo de caixa de financiamento
(13.904) Aumento líquido caixa e equivalentes de
caixa
(23.214)

2019
2019
(Publica- (Reapre- Impacdo) sentado)
tos
17.662

13.163 (4.499)

12.220
29.882
(6.249)
23.633
(1.313)

14.230 2.010
27.393 (2.489)
(6.249)
21.144 (2.489)
(1.313)
-

22.320
(2.341)

19.831 (2.489)
(2.341)
-

19.979
(6.774)
13.205
2019
(Publicado)
13.205
13.205
2019
(Publicado)
87.249
13.205
(17.591)
82.863
2019
(Publicado)
13.205

17.490 (2.489)
(5.928)
846
11.562 (1.643)
2019
(Reapre- Impacsentado)
tos
11.562 (1.643)
11.562 (1.643)
2019
(Reapre- Impacsentado)
tos
73.345 (13.904)
11.562 (1.643)
(17.591)
67.316 (15.547)
2019
(Reapre- Impacsentado)
tos
11.562 (1.643)

(12.220) (14.230) (2.010)
(3.059)
1.694 4.753
6.774
5.928
(846)
(688)
(942)
(254)
26.524 26.524
30.536 30.536
5.303
5.303
(34.418) (34.418)
1.421

1.421

-
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam
obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. As receitas são reconhecidas (i) quando
ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando for
possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a)
Receita de implementação da infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme
os gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de
performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de
construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concessionárias e permissionárias), pois nada mais além
da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e
leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início
do projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa e variam entre 9,61% e 17,51% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação definido para cada contrato de concessão. d) Receita de operação e
manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração
os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Receitas financeiras e
despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros
e variações monetárias sobre dívidas. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e
do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros
da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao
valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas
no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem
finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda
por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável
de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao
custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios
apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou
retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são mantidos para negociação ou
designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas
e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal
ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico venha a ser
exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais
e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos
impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações
financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. 3.6. Lucro por ação: O lucro por
ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efeito de
instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.7. Demonstração dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica
na DFC os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros pagos representam custos para
obtenção de seus recursos financeiros. 3.8. Normas e interpretações novas e revisadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da
Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas,
se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma
a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i)
O que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação;
(iv) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os
termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º
de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
Caixa e bancos
41
1.487
Aplicações financeiras
9.304
9.345
1.487
Taxa de rentabilidade anual acumulada
2020
2019
CDB
100,94% do CDI
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São
operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
Investimento em cotas de fundos – “Pampulha” – Ativo circulante
8.174
Taxa de rentabilidade anual acumulada
103,08% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset
Management, que tem característica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa,
sujeitos apenas a risco de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos de
caixa dos cotistas.
6. CONTAS A RECEBER DE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS
2020
2019
Concessionárias e permissionárias
4.740
4.752
Parcela variável (i)
(6)
4.734
4.752
Circulante
4.451
4.488
Não circulante (ii)
283
264
(i) Parcela variável em aberto ou em discussão (provisão) com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, decorrente dos desligamentos automáticos e programados, ocorridos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que
devido aos limites de desconto, estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema - ONS, será deduzida dos próximos
recebimentos. (ii) Saldo refere-se à usuários que contestaram a cobrança dos montantes determinados pelo ONS nas
esferas administrativa e judicial. A Companhia acompanha a evolução dos processos administrativos junto ao ONS e
a ANEEL, aguardando, também, a decisão dos processos judiciais.
Movimentação da parcela variável
Adição (*)
Reversão (*)
2020
(8)
2
(6)
(*) Valor provisionado da parcela variável do período, líquido dos valores descontados, conforme AVC.
7. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
2019
RemuCorreção
ReceLinha de transmissão
(Reapresentado)
neração
Monetária
bimento
2020
Campos Novos / Santa Marta
91.697
14.171
53.165
(24.755)
134.278
Circulante
22.379
18.455
Não Circulante
69.318
115.823
2019
2019
(ReapreAdição
Remu- Correção
Rece(ReapreLinha de transmissão
sentado)
(a)
neração Monetária
bimento
sentado)
Campos Novos / Santa Marta
110.934
Circulante
30.760
Não Circulante
80.174
(a) A principal adição está relacionada ao reforço:
Localização

Descrição

Ato
legislativo
RAP
REA
nº
6.281(alImplantação
o anexo I da
SE Lagoa Banco de Ca- tera
REA 6.027 em
R$1.507
Vermelha II pacitor 230 11/04/2017)
- DOU
kv-50MVA
em 17/04/2017.

(174)

14.230

(1.694)

(31.599)

Custo de construção
estimado
(Capex Aneel)
Posição Atual

da Rede Básica, da Rede Básica de Fronteira e das Demais Instalações de Transmissão - DIT, não estando vinculada
à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de
concessão. A remuneração pelas DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa definida pela
ANEEL. • Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL
Ciclo 2020-2021
Ciclo 2019-2020
Ciclo 2018-2019
Resolução nº 2.725 de 14/07/2020 Resolução nº 2.565 de 25/06/2019
Resolução
nº 2.408 de 28/06/2018
Período: de 01/07/2020 a
Período: de 01/07/2019 a 30/06/2020 Período: de 01/07/2018 a 30/06/2019
30/06/2021
RAP Parcela de Ajuste Total
RAP
Parcela de Ajuste Total
RAP
Parcela de Ajuste
Total
39.506
1.786 41.292 50.913
(1.578) 49.335 48.001
(1.960) 46.041
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020
2019
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL a compensar
38
40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, CSLL, PIS e COFINS - Lei nº 10.833/03
48
43
Outros
24
2
Ativo circulante
110
85
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
4.959
4.736
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
419
396
INSS, FGTS, ISS e ICMS
114
68
Outros
31
19
Passivo circulante
5.523
5.219
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2019
2020 (Reapresentado)
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias – ativo
1.314
821
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias – passivo (*)
(27.715)
(9.498)
Efeito líquido no balanço - passivo - IRPJ e CSLL – passivo
(26.401)
(8.677)
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
Expectativa de realização do IRPJ e CSLL diferidos ativos
2021
2022
2023
TOTAL
Diferenças temporárias
554
380
380
1.314
10. TRIBUTOS DIFERIDOS
2019
2020 (Reapreentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
5.805
3.246
Financiamento da Seguridade Social - COFINS – Passivo (*)
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
11. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a receber – OCR e Outras contas a pagar – OCP. a) Ativos e receitas
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
R
Classificação
contábil, Valor
Taxa de juros/ Principais condições
Outras
E
Período de viAtualização
de
informações
F natureza do contrato e Original gência / duração
contraparte
monetária
rescisão ou extinção relevantes
Transações com empresas ligadas

1

OCR x Reembolso de
custos de
compartilhamento de
instalações - STC

R$3
Valor
mensal

Pode ser rescindido em
De 16/11/2006
caso
até a
Juros de 12% a.a. de extinção
da conextinção da con+ multa de 2%
cessão
Não houve.
cessão
a.a/ Atualização
das parde uma das
anual pelo IGP-M. de qualquer
tes, ou
partes.
por determinação legal.

Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.
Ativo
Receitas
REF
Contratos e outras transações
2020
2019
2020
2019
1
OCR x Reembolso de custos de CCI - STC
28
13
79
75
b) Passivos e despesas
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
REF

Classificação
contábil,
Valor
natureza do Origicontrato e
nal
contraparte

Taxa de
Período de vigência /
juros/
Principais condições de Outras informações
duração
Atualização rescisão ou extinção
relevantes
monetária

Transações com Controladores

OCP x Serviço R$69
de terceiros
1 -”back-office”
Valor
– mensal
Taesa

2

OCP x Outras R$18
receitas –O&M Valor
- ETAU Taesa mensal

3

OCP x reembolso de
despesas e
outros – Taesa

4

N/A

OCP x Serviço R$208
de terceiros – Valor
O&M - CEEE mensal
GT

25/01/2018 a
24/01/2023

Multa de 2%
a.m / Atualização anual
pelo IGP-M

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo,
unilateralmente, mediante
prévio aviso de 30 dias
de antecedência, por
motivo de impedimento
de funcionamento ou na
hipótese de recuperação
judicial ou falência de
uma das partes.

Não houve.

01/08/2020 a
01/08/2024

Multa de 2%
Inadimplemento de e
a.m. / juros qualquer
cláusula contrade mora 1% tual,
recuperação judicial,
a.m. /atualifalência, liquidação
zação anual
judicial.
pelo IGPM.

Não houve.

N/A

23/06/2019 a
23/06/2021

N/A

N/A

Não houve.

O descumprimento de
qualquer prazo, disposição
ou avença estabelecidos no
contrato, que perdure por
30 dias após a sua notificação por escrito à contrataJuros de
da; A prática de qualquer
1%a.m +
O serviço de transmulta de 2% ato que possa acarretar
missão de dados
/ Atualização o cancelamento definitivo
está incluso.
anual pelo do contrato de concessão
da contratante perante a
IGP-M
ANEEL; A dissolução ou
liquidação ou a omissão
em impugnar um pedido de
falência feito contra a contratante dentro do período
estabelecido em lei.

5

OCP x Serviço R$78 De janeiro de 2018 até
de terceiros
emissão do termo de
Valor aceitação
-fiscalização – mensal
definitiva do
CEEE GT
empreendimento.

Juros de 1%
a.m. e multa
moratória de
2% / Atualização anual
pelo IGP-M.

O inadimplemento por
qualquer das partes, de
obrigação estabelecidas,
não sanadas no período
de 30 dias contados da
notificação emitida pela
parte prejudicada; falência
ou processo de recuperação judicial, decretada ou
homologada, de qualquer
das partes.

6

OCP x Serviço
de terceiros Reembolso de
custos e outros Serviços
de engenharia
- CEEE GT

Não há taxa
de juros e
atualização
monetária

Não Houve.

Serviço de engenharia não previstos e
reembolso de custos.

7

OCP x Serviço R$ 10
de terceiros - Valor
CCI - CEEE
anual
GT

Pode ser rescindido em
caso de extinção da concessão de qualquer das
partes, ou por determinação legal.

Não houve.

91.697
22.379
69.318

N/A

Janeiro e fevereiro de
2018

Juros de
12% a.a. +
De 15/04/2005 até a multa
de 2%
extinção da concessão / Atualização
de uma das partes.
anual pelo
IGP-M.

A contratada responderá pelos danos
causados diretamente a contratante
ou à terceiros,
decorrente de culpa
e dolo comprovados
na execução das
atividades inerentes
ao contrato.

REIDI (*)
Transações com empresas ligadas
Portaria MME
Entrou em openº 217 de
Multa de 2%
OCP x Outros
ração
07/11/2016, e ADE
+ Juros de
R$10.272
custos opera- R$ 2 01/11/2014 Renovação mora
comercial em da RFB nº60, de
de 1%
8 cionais - alu- Valor
Não houve.
Não houve.
16/09/2018. 13/03/2017 - D.O.U
anual
/ Atualização
guel de imóvel mensal
de 15/03/2017.
anual
pelo
- Eletrosul
(*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
IGP-M
• Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorOutras contas
Caso uma das
rerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
Juros 1%
a pagar x
R$ 8
partes não possa
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice Geral de Preços de Mercado
a.m.
+
multa
- IGP-M. Faturamento da receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela disponibilizaServiço de
Valor
cumprir qualquer de
de 2%,
ção das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, nos primeiros 15 anos de
terceiros - Ser- anual 04/10/2004 até a extin- calculados
suas obrigações,
operação comercial, ao faturamento anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura, reajustado
9 viços de Com- contra- ção da concessão de “pro rata die”
Não houve.
em decorrência de
e revisado anualmente. A partir do 16º ano de operação comercial, o faturamento anual de operação, manutenção e
partilhamento tual não
uma das partes
caso fortuito ou força
/ Atualização
implementação da infraestrutura da transmissora será de 50% do 15º estendendo-se, desta forma, até o término do
de Instalações corrigimaior, o presente
anual
pelo
prazo final da concessão. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura
(CCI) – Eletrodo
contrato CCI permaestará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações
IGP-M
sul x ETAU
necerá em vigor.
de transmissão, conforme metodologia disposta no CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e implementação da infraestrutura da
Serviços
administraOCP x - reemtransmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive
tivos não comtemesse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 10 bolso de desN/A
N/A
N/A
plados no termo de
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2%
pesas e outros N/A
permissão de uso
do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura
- Eletrosul
com a Eletrosul.
do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo final do contrato
de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, Não existem provisões para créditos de liquidação duvidosa relacionada com o montante dos saldos existentes.
prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de
Custos /
pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se os levantamentos e
Passivo
as avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e REF Contratos e outras transações
Despesas
as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante
2020
2019
2020
2019
de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com
1 Back office - Taesa
82
76
972
899
os recursos da Reserva Global de Reversão – RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente
2 Serviços de engenharia - Reforço Banco de Capacitores - Taesa
18
91
pelas concessões das linhas de transmissão de energia, por meio de investimentos adicionais quando da reversão dos
3 Reembolso de despesa e outros serviços - Taesa
29
bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar
4 Transmissão de dados - CEEE GT
253
235
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
5 O&M - CEEE GT
2.892
período, mediante requerimento prévio da transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá implementar,
65
6 Reembolso de custos e outros serviços de engenharia - CEEE GT
operar e manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, ado100
105
1.316
4.091
tando todas as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua
conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento II – Dividendos a pagar
das penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para
Dividendos
regularizar a prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e
Dividendos
obrigatórios
no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Conce- Dividendos a pagar
2019
pagos
e adicionais
2020
dente, a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a
100
(15.124)
15.378
354
ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O va- Dividendos a pagar à Taesa
19
(2.876)
2.925
68
lor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da caducidade. Aos Dividendos a pagar à DME
13
(2.000)
2.034
47
controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas participações. Estrutura de Dividendos a pagar à CEEE – GT
132
(20.000)
20.337
469
formação da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60
Órgão
Exercício de
de
Data
Valor
Aprovação de
compeData de apro- de pagapor
dividendos
tência aprovação vação
mento Valor ação ON
Obrigatórios e
adicionais
2019 30/04/2020 AGO 13/11/2020 13.205 0,37842
Adicionais
2020 18/12/2020 AGE 29/12/2020 6.795 0,19473
20.000
III - Remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração
Proporção da remuneração total
2020 2019
Diretoria - remuneração fixa
- 100%
Conselho de Administração (não há remuneração)
Valores reconhecidos no resultado – Diretoria
2020 2019
Remuneração
29
12. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E NOTAS PROMISSÓRIAS
Características do Financiamento
Valor
Encargos
con- Valor
finan- ParceFinanciaData de
trata- libeVenciceiros las a
dor
assinatura
Tipo
do rado
mento
anuais vencer
BNDES
CCBFiname
21/12/2015 -subcré238
228 15/01/2021 Taxa fixa
01
Alston
dito A
9,5% a.a
BNDES
CCBFiname
21/12/2015 -subcré- 2.833 2.687 15/01/2021 Taxa fixa
01
Toshiba
dito A
9,5% a.a
CCBTJLP +
BNDES
26/07/2016 -subcré- 7.566 7.210 15/08/2021
5,20%
08
Automático
dito A
a.a
CCBSELIC
BNDES
26/07/2016 -subcré- 6.053 5.768 15/08/2021 +3,76%
Automático
dito B
a.a
CCBTLP +
BNDES
19/07/2018 -subcré- 10.273 10.273 15/08/2023
2,78%
32
Giro
dito A
a.a
Movimentação dos financiamentos
Juros e
Amortivariações Juros zação de
Financiador
2019 monetária pagos principal
2020
BNDES - Automático (a)
6.034
338
(298) (3.632)
2.442
BNDES - Finame Alston (a)
83
4
(4)
(76)
7
BNDES - Finame Toshiba
(a)
974
48
(51)
(896)
75
BNDES -Giro
10.379
983 (1.024) (1.143)
9.195
Total
17.470
1.373 (1.377) (5.747) 11.719
Circulante
5.849
6.012
Não circulante
11.621
5.707
Movimentação dos financiamentos
Juros e
Amortivariações Juros zação de
Financiador
2018 monetária pagos principal
2019
BNDES - Automático (a)
9.353
808
(573) (3.554)
6.034
BNDES - Finame Alston (a)
160
10
(11)
(76)
83
BNDES - Finame Toshiba
(a)
1.872
130
(132)
(896)
974
BNDES -Giro
10.379
893
(893)
- 10.379
Total
21.764
1.841 (1.609) (4.526) 17.470
Circulante
4.609
5.849
Não circulante
17.155
11.621
(a) Os recursos foram captados com o objetivo de financiar a construção de
novos reforços na subestação de Lagoa Vermelha II.
Parcelas vencíveis
Não
por indexador
Circulante 2022
2023 circulante
Total
TLP
3.490 3.424
2.283
5.707
9.197
URTJ
1.231
1.231
SELIC
1.210
1.210
Taxa Fixa
81
81
Total
6.012 3.424
2.283
5.707 11.719
Todos os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas
restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a
vigência dos respectivos contratos. O financiamento junto ao BNDES Automático possui a seguinte cláusula restritiva financeira de vencimento antecipado
durante a vigência do respectivo contrato:(i) a razão entre a “dívida líquida” e
“EBITDA” deverá ser menor ou igual a 3,0x durante a vigência do contrato; e (ii)
o “índice de cobertura do serviço da dívida – ICSD” deverá ser maior ou igual
a 1,3x durante a vigência do contrato. A periodicidade dos cálculos é anual.
Em 31 de dezembro de 2020, todas as cláusulas restritivas foram cumpridas.
13. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo questões fiscais, aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a
Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes à faixa de servidão, e trabalhistas, que envolvem discussão de reclamação de adicional de
periculosidade e verbas rescisórias, em montantes considerados suficientes
para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui
depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$329.
2019 Adições Baixa Reversões 2020
Provisões para Riscos Cíveis
116
74
(13)
(14) 163
Provisões para Riscos Trabalhistas
248
- 248
364
74
(13)
(14) 411
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, com base na
opinião dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco
de perda classificados como possível era de R$35, sendo R$15 referentes a
contingências cíveis e R$20 a contingências tributárias, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas
no Brasil não requerem sua contabilização.
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2019
(Reapre2020 sentado)
Imposto de renda e contribuição social correntes
(1.931) (2.035)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(2.558)
942
(4.489) (1.093)
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do
lucro real. Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e
o respectivo valor contábil, incluindo-se os ajustes decorrentes das Leis nº
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.
2019
(ReapreConciliação da taxa efetiva de IRPJ e CSLL – Lucro Real
2020 sentado)
Lucro antes dos impostos
70.964 17.490
Despesa de imposto de renda e contribuição social alíquota de 34%
(24.128) (5.947)
Outros
30
19
Despesa de imposto de renda e contribuição social - resultado (24.098) (5.928)
Alíquota efetiva
34%
34%
15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social – Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social subscrito
e integralizado era de R$34.895, representado por 34.895.364 (trinta e quatro
milhões oitocentas e noventa e cinco mil trezentas e sessenta e quatro) ações
ordinárias nominativas sem valor nominal, ao preço de R$1,00 (um real) por
ação.
2020
2019
Quantidade de
ComposiQuantidade de
Capital
ações ordiná- Capital inção acioná- ações ordinárias integralizado rias integrali- tegralizado
ria (*)
integralizadas
(%)
zadas
(%)
Taesa
26.387.488
75,6189
26.387.488
75,6189
DME
5.018.340
14,3811
5.018.340
14,3811
CEEE-GT
3.489.536
10,0000
3.489.536
10,0000
Total
34.895.364
100,0000
34.895.364
100,0000
(*) Titulares de ações ordinárias têm direito a um voto por ação nas Assembleias Gerais.
A Taesa e a DME se sagraram vencedoras do lote N do Leilão Eletrobrás nº
01/2018 no qual foi adquirida a participação societária detida pela Eletrobrás
de 27,4162% na ETAU, na proporção de 23,0355% para a Taesa e 4,3807%
para DME, que optaram por exercer seu direito de preferência, na forma do
acordo de acionistas da ETAU, sobre a integralidade da participação acionária
detida pela Eletrobrás. Em 29 de abril de 2019 a Taesa e a DME concluíram
as aquisições da participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (“Eletrobrás”) na ETAU. Desta forma, a Taesa passou a ser titular de 75,6189% e a
DME 14,3811% do capital social total e votante da ETAU. Reserva de lucros:
(a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em
cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite
de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia
não constituiu Reserva legal, pois o saldo desta reserva estava no limite de
20% do capital social e (b) Reserva especial - constituídas com todo ou parte
do lucro remanescente com a finalidade de suportar o orçamento anual ou
plurianual de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária,
que delibera sobre as demonstrações financeiras do exercício. Remuneração
dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 1%, calculado sobre o lucro líquido do
exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Proposta de destinação do
lucro do exercício
2019
(ReapreDestinação do lucro do exercício
2020 sentado)
Lucro líquido do exercício
46.866
11.562
- Reserva legal (conforme artigo 193 da Lei nº
6.404/76)
- Dividendos obrigatórios
(469)
(132)
- Dividendos adicionais propostos
(24.055)
(13.073)
- Reserva especial
(22.342)
- Prejuízos acumulados
1.643
Compensação de prejuízos acumulados:
- Prejuízos acumulados - 01/01/2019
(13.904)
- Reserva especial
13.904
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
(1.643)
- Reserva especial
1.643
- Prejuízos acumulados - 01/01/2020
16. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas

de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos
em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é
uma consequência das coberturas compreendidas nas apólices não serem
compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios
cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras serem demasiadamente elevados.
Limite
Danos
Máximo de Materiais Indeniza- Valor em PrêTipo de Seguro Seguradora
Vigência
ção
risco
mio
Responsabilida- AXA Seguros 20/09/2020
a
10.000
2
de civil geral
19/09/2021
Risco opera- Mapfre Seguros 02/12/2019
a
14.680
21
cional
01/06/2021
Responsabilidade civil de Zurich Segura- 18/09/2020
a
40.000
diretores e admidora
18/09/2021
nistradores
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
17.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem os riscos de mercado (risco de moeda,
taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito e de
liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos
exercícios apresentados. 17.2. Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas atividades normais e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações. 17.3. Categorias de instrumentos financeiros
2020 2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários e aplicações financeiras de
curto prazo
9.304 8.174
Custo amortizado:
- Caixa e Bancos
41 1.487
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias
4.734 4.752
14.079 14.413
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
1.146 1.373
- Empréstimos e financiamentos
11.719 17.470
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste
1.585
896
14.450 19.739
17.4. Risco de mercado: 17.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A receita
da Companhia é atualizada mensalmente por índices de inflação. Em caso
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra
e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de
juros pós-fixadas sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e aplicações financeiras. Esse risco é administrado por meio do monitoramento dos
movimentos de taxas de juros. 17.4.2. Análises de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com
base na exposição líquida da Companhia às taxas variáveis dos instrumentos
financeiros ativos e passivos relevantes, em aberto no fim do período deste
relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o valor dos ativos
e passivos estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado com base
nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco
que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Índices
2020 Cenário provável em 2021
CDI/SELIC (a)
2,75%
4,50%
URTJ (b)
4,55%
4,39%
(a) Divulgado pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 12 de março de 2021 – Fonte externa independente.
(b) A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP utilizada no cenário provável foi
estimada com base na taxa divulgada no “site” do BNDES, obtida no dia 06 de
março de 2020 – Fonte externa independente.
Efeito provável
no LAIR – janeiro
a dezembro de
Exposição líquida dos instrumentos
2021 - aumento
financeiros não derivativos
2020
(redução)
Ativos financeiros
Aplicações financeiras de curto prazo - CDI
9.304
163
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos e debêntures
- TJLP
1.231
2
- CDI/SELIC
1.210
(21)
144
17.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a
Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras.
O risco de crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários é limitado pois as contrapartes são representadas por bancos e instituições financeiras que possuem
níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza
uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com
suas obrigações. Com relação ao risco de crédito proveniente das transações
com cliente e o ativo de contrato de concessão, a Administração entende que
não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou análises de
crédito em relação aos seus clientes, pois o CUST, celebrado entre o ONS e a
Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários, pelos
serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia - CCG e
da Carta de Fiança Bancária – CFB. As principais vantagens desse mecanismo de proteção são: (a) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todas
os transmissores; (b) as garantias financeiras são fornecidas individualmente
pelos usuários; e (c) negociações de pagamento são feitas diretamente entre
transmissores e usuários. No caso de não pagamento, a Companhia, como
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado
da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. 17.6. Gestão do
risco de liquidez: A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas e linhas de crédito bancárias para captação de empréstimos,
por meio do monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento. A
Companhia possui empréstimos bancários que contêm cláusulas restritivas
(“covenants”), que se não cumpridas, pode exigir que a Companhia pague tais
compromissos antes da data de vencimento. A tabela a seguir: (i) apresenta
em detalhes o prazo de vencimento contratual remanescente dos passivos
financeiros não derivativos; (ii) foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa
não descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em
que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações; e (iii) inclui os fluxos
de caixa dos juros e do principal.
Até 1
De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5
Financiamentos
mês
meses
a 1 ano
anos Total
Pós-fixada
729
1.436
5.020
6.529 13.714
Pré-fixada
82
82
Total
811
1.436
5.020
6.529 13.796
17.7. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal,
tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos
de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais
e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial.
Os principais riscos operacionais aos quais a Companhia está exposta, são:
Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS
e Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer
disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração
pode significar a imposição de sanções pelas autoridades competentes. Risco
de seguros - Contratação de seguros de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra
prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais seguros, o que poderia
acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção
do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à
redução de sua receita por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. No caso de desligamentos
prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios
através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer
em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito
da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas
de expansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia poderia
sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender de terceiros
para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações, estão sujeitas a
aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na
entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar
as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às
especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há
disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos,
há um único fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou
interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver
possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse
caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser
afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua condição
financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores
do que os previstos pelo projeto original. Nesses casos, os custos necessários à
recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados
pela Companhia. Caso tais riscos se materializem, o desempenho financeiro e
operacional da Companhia poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos,
que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa
periodicamente as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia
de custos. A alta Administração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações;
(iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de
controles e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos

operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para
tratar dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos
e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 17.8.
Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e não
derivativos: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível
1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e
idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são
baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não
houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo
em 31 de dezembro de 2020. 17.8.1 Instrumentos financeiros mensurados
ao valor justo por meio do resultado:
Hierarquia
Nota
do valor
Ativos financeiros
explicativa 2020 2019
justo
Aplicações financeiras de curto prazo
e títulos e valores mobiliários
4 e 5 9.304 8.174
Nível 2
18. LUCRO POR AÇÃO
2019
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
46.866
11.562
Quantidade de ações ordinárias
34.895
34.895
Lucro por ação ordinária – básico e diluído
1,34306
0,33134
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2020 (Reapresentado)
Remuneração do ativo de contrato de concessão
14.171
14.230
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
53.165
(1.694)
Operação e manutenção
14.184
13.080
Construção e indenização
(174)
Parcela variável
(12)
(326)
6.377
5.423
Outras receitas (a)
87.885
30.539
Receita operacional bruta
PIS e COFINS correntes
(1.931)
(2.035)
PIS e COFINS diferidos
(2.558)
942
Encargos setoriais - Cota para RGR, P&D e
(2.069)
(2.053)
TFSEE
(6.558)
(3.146)
Deduções da receita
81.327
27.393
Receita operacional líquida
(a) Receitas de rede de fronteiras e Demais Instalações –DIT.
2019
2020 (Reapresentado)
Margens das obrigações de performance
Operação e Manutenção – O&M
- Receita
14.184
13.080
(7.828)
(6.092)
- Custos
6.356
6.988
Margem (R$)
Margem percebida (%)
45%
53%
Conciliação entre a receita bruta e a receita
registrada para fins tributáveis de IRPJ e
2019
CSLL
2020 (Reapresentado)
Receita operacional bruta
87.885
30.539
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
(55.385)
2.611
pelo regime de caixa
Receita operacional bruta tributável
32.500
33.150
20. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
-Remuneração direta
(435)
(55)
-Benefícios
(190)
(15)
-FGTS e INSS
(178)
(48)
Pessoal
(803)
(118)
-Custo de construção
157
-O&M
(1.938)
(817)
-Outros
(25)
(32)
Materiais
(1.963)
(692)
Serviços de terceiros
(6.402)
(6.820)
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Outros custos e despesas operacionais
(76)
69
Total custos e despesas
(9.245)
(7.562)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das
despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes
é demonstrada a seguir: Custos com serviços de terceiros: custos com operação e manutenção, compartilhamento de instalações, comunicação multimídia e serviços de engenharia. Custos com materiais: custos relacionados
aos reforços em fase de construção. Despesas com serviços de terceiros:
referem-se basicamente às despesas com consultorias, serviços gráficos, comunicação e auditoria. Outros custos e despesas operacionais: Custos com
aluguéis, combustível, seguros e reembolso de custos; e despesas com taxas,
condomínios, aluguéis, indenizações trabalhistas e patrocínios.
21. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Renda de aplicação financeira
347
594
Receitas financeiras
347
594
Empréstimos e financiamentos
- Juros incorridos
(1.323)
(1.598)
- Variação monetária
(50)
(243)
(1.373)
(1.841)
Debêntures (i)
- Juros incorridos
(613)
Total das despesas financeiras atreladas às dívidas
(1.373)
(2.454)
Outras despesas financeiras, líquidas
(92)
(481)
Despesas Financeiras
(1.465)
(2.935)
(1.118)
(2.341)
(i) Em 29 de novembro de 2019 foi realizada a liquidação da Debêntures no
valor total de R$10.000.
22. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Operação e manutenção dos ativos – A Companhia contratou a CEEE-GT e a
Eletrosul para realização das atividades de operação e manutenção de suas
instalações.
23. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais – O empreendimento está regular com suas obrigações
ambientais e devidamente licenciado (licença de operação vigente).
Licença ambiental
Licença de
Data de
Data de
Trecho
Operação nº
emissão vencimento
Campos Novos/Santa Marta
452/2005 05/10/2007 02/12/2021
COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que
afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em
conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e
saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de
proteger seu maior ativo – as pessoas - e reduzir a velocidade de disseminação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os
colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados
ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órgãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especializada; •
Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregados com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da
COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar
da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação
contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades
de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e do
sistema elétrico. Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração
contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de abril de 2021,
conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
24. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração do Conselho de administração - Em 01 de fevereiro de 2021 a AGE
da Companhia substituiu o membro titular indicado pela CEEE-GT, Sr. Vagner
Rinaldi pelo Sr. Leandro Inácio Rippel.
Diretoria
Nome
Cargo
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Geral e Financeiro
Marcelo Dias Loichate
Diretor Técnico
Conselho de Administração
Titulares
Suplentes
Marco Antônio Resende Faria
Fábio Antunes Fernandes (Taesa)
(Taesa)
Leandro Inácio Rippel (CEEE-GT)
Fernando Pessutto (CEEE-GT)
Marco César Castro de Oliveira (DME)
Marcos Rogério Alvim (DME)
Wagner Rocha Dias
Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Geral e Diretor Financeiro
Marcelo Dias Loichate - Diretor Técnico
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Geral e Diretor Financeiro
Marcelo Dias Loichate
Diretor Técnico
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Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.
CNPJ nº 05.063.249/0001-60

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Empresa de Transmissão do
Alto Uruguai S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A. (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 Empresa de Transmissão do Alto
Uruguai 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. 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. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado na nota
explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos de revisão das taxas de desconto
dos fluxos financeiros dos contratos de concessão e respectivos efeitos nas
margens de construção, os valores correspondentes referentes ao exercício
anterior, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão
sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis,
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. 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 Relató-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
rio 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.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0

Audiência pública
sobre participação
social nas decisões
regulatórias da ANP

A

Agência Nacional de Petróleo e Gás
(ANP) realizou audiência pública sobre
a minuta de resolução que regulamenta
a participação social na Agência, contemplando
instrumentos como consulta prévia, consulta
pública e audiência pública. A audiência foi realizada nesta quarta-feira.
O objetivo é atualizar as normas sobre formas de recebimento de contribuições do mercado e da sociedade sobre a atividade regulatória da Agência, adequando-as a alterações
na legislação e a novas soluções tecnológicas.
“Os dispositivos propostos contribuem para o
aumento da participação social e da transparência das decisões da ANP”, defende a agência reguladora.
“A proposta busca regular e incentivar a participação nas decisões regulatórias da ANP, não
apenas dos milhares de agentes regulados em
todas as etapas da cadeia de produção, distribuição e revenda, mas da sociedade como um todo,
também impactada pela regulação da Agência”,
destacou a ANP em nota.
Atualmente, o assunto é disciplinado por duas
resoluções ANP: a Resolução ANP nº 5/2004,
que dispõe sobre o processo de audiência pública; e a Resolução ANP nº 822/2020, que regula a
realização de audiências públicas por videoconferência, em razão do estado de emergência de
saúde pública internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

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

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Consolidação
A nova resolução consolida as normas sobre
o assunto, considerando as alterações realizadas na legislação vigente, em especial pela Lei
13.848/2019, sobre obrigações e deveres das
agências reguladoras quanto à condução de consultas e audiências públicas, bem como os avanços tecnológicos que proporcionaram o surgimento de novas plataformas de participação
social.
Um exemplo é a regulamentação da audiência
pública remota, que permite ampliar o número
de participantes e diminuir seus custos, uma vez
que não precisam se deslocar ao local físico de
realização da audiência. Além disso, as audiências públicas passam a ser gravadas em vídeo e
disponibilizadas na internet, aumentando seu alcance.
A minuta de resolução passou por consulta
pública de 45 dias, na qual foram recebidas 35
contribuições. As sugestões recebidas na consulta e na audiência serão avaliadas pela área técnica, para alteração ou não da minuta original. O
texto consolidado passará por análise jurídica da
Procuradoria Federal junto à ANP e por aprovação da diretoria colegiada da Agência, antes de
sua publicação.
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Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 32.680.583/0001-35

Relatório da Administração
A Administração da Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. pré-operacional, ou seja, está em fase de implementação das instalações de no Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras de
(“Sant’ana” ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação transmissão. A previsão para início das operações é março de 2023. A Sant’ana 31 de dezembro de 2020. Relacionamento com o Auditor Independente:
dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”). A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
financeiras acompanhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do Governança Corporativa: A Taesa realiza atividades de “back-office” para Brasil”) para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício
auditor independente relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro atividades administrativas da Sant’ana e procura implantar na concessão os
de 2020. A Companhia: A Sant’ana é uma sociedade anônima de capital mesmos princípios de Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as findo em 31 de dezembro de 2020 pelo valor de R34 mil. As políticas da
fechado, constituída em 11 de janeiro de 2019, que tem como objeto principal concessões do Grupo. Declaração da Diretoria: Os membros da Diretoria da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa do
a exploração da concessão de serviços públicos de transmissão relativos às Companhia, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram seu auditor independente visam assegurar que não haja conflito de interesses,
instalações de transmissão de energia elétrica no estado do Rio Grande do que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que
Sul, proveniente do Leilão ANEEL n° 004/2018. A Companhia está em fase Companhia e com a opinião do auditor independente da Companhia expressa preservam a independência do auditor.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
Nota
explicativa 2020
2019
explicativa
2020
2019
explicativa 2020
2019
Passivos
Receita de implementação de infraestrutura,
Passivos Circulantes
Ativos
Fornecedores
10
6.160
355 correção monetária do ativo de contrato de
Ativos Circulantes
160.863 33.588
Impostos e contribuições sociais
7
1.229
29 concessão, operação e manutenção e outras, líquidas
18
160.863 33.588
12
932
49 Receita operacional líquida
Equivalentes de caixa
4
13.881
15 Dividendos a pagar
(770)
(105)
Outras contas a pagar
11
633
49 Pessoal
Títulos e valores mobiliários
5
9.181 Total dos Passivos Circulantes
(151.021) (32.407)
8.954
482 Material
Custos operacionais
19
(151.791) (32.512)
Impostos e contribuições sociais
7
63
32 Passivos Não Circulantes
9.072
1.076
Impostos e contribuições diferidos
8
6.216
1.074 Lucro Bruto
Outras contas a receber
278
- Provisões para contingências
(204)
(31)
15
5.013
- Serviços de terceiros
(6)
(2)
9
7.366
1.272 Outras despesas operacionais
Total dos Ativos Circulantes
14.222
9.228 Tributos diferidos
19
(210)
(33)
Total dos Passivos Não Circulantes
18.595
2.346 Despesas operacionais
Ativos Não Circulantes
Total dos Passivos
27.549
2.828 Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
líquidas dos impostos e contribuições
8.862
1.043
Depósitos judiciais
15
5.013
- Patrimônio Líquido
546
358
Capital social
13
190.301 41.101 Receitas financeiras
Ativo de contrato de concessão
6
201.816
34.860 Reserva de lucros
(179)
(9)
13
3.201
159 Despesas financeiras
20
367
349
193.502 41.260 Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Total dos Ativos Não Circulantes
206.829
34.860 Total do Patrimônio Líquido
Resultado antes dos impostos e das contribuições
9.229
1.392
Total dos Passivos e do Patrimônio
Total dos Ativos
221.051
44.088 Líquido
(162)
(110)
221.051 44.088 Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(5.142) (1.074)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Imposto de renda e contribuição social
14
(5.304) (1.184)
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Lucro líquido do exercício
3.925
208
Nota
Capital
Reserva de lucros
Lucros
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Explicativa social Reserva legal Reserva Especial acumulados Total Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de
Integralização de capital – Assembleia Geral de Constituição de 11/01/2019
41.101
- 41.101
dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Lucro líquido do exercício
208
208
2020
2019
Destinação do Lucro do exercício:
3.925
208
Reserva legal
10
(10)
- Lucro líquido do exercício
Dividendos obrigatórios
(49)
(49) Outros resultados abrangentes
3.925
208
Reserva especial
149
(149)
- Resultado abrangente total do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
13
41.101
10
149
- 41.260 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em
Aumento de capital
149.200
- 149.200
Retificação da destinação do resultado de 2019
49
49 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Lucro líquido do exercício
3.925 3.925
Nota
Destinação do Lucro do exercício:
ExplicaReserva legal
196
(196)
tiva
2020
2019
Reserva especial
2.797
(2.797)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
Dividendos obrigatórios
(932) (932) Lucro líquido do exercício
3.925
208
190.301
206
2.995
- 193.502 Itens de resultado que não afetam o caixa:
Saldos em 31 de dezembro de 2020
13
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Receita de implementação da infraestrutura
6
(166.956) (34.860)
Receita de aplicação financeira
20
(546)
(358)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Imposto de renda e contribuição social
14
5.304
1.184
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
Tributos diferidos
18
6.093
1.272
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
1. INFORMAÇÕES GERAIS
19
151.021 32.407
A Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’ana” ou “Companhia”) 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e Custo de implementação da infraestrutura
Variações nos ativos e passivos:
é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 11 de janeiro mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos Redução (aumento) nos impostos e contribuições
técnicos
CPC
47
–
Receita
de
Contrato
com
Cliente
e
CPC
48
–
Instrumentos
1.087
(63)
de 2019, que tem como objeto principal a exploração da concessão de
sociais ativos, líquido dos passivos
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. (Aumento) no saldo de outros créditos
(277)
de energia elétrica proveniente do Leilão ANEEL n° 004/2018 é constituído As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as (Redução) nos fornecedores
(145.216) (32.053)
obrigações
de
performance
assumidas
no
contrato
com
o
cliente;
(ii)
quando
pelas instalações de transmissão no estado do Rio Grande do Sul as quais
584
49
Aumento nas outras contas a pagar
são compostas por 587 KM de linhas de transmissão, a saber: Livramento for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e Caixa (aplicado) nas atividades operacionais
(144.981) (32.214)
(iv)
quando
for
provável
que
a
entidade
receberá
a
contraprestação
à
qual
terá
3 – Alegrete 2, Livramento 3 – Cerro Chato, Livramento 3 – Santa Maria 3,
Imposto de renda e contribuição social pagos
(80)
(50)
Livramento 3 – Maçambará 3; e por 2 subestações: Maçambará 3 e Livramento direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais (145.061) (32.264)
Receita
de
implementação
da
infraestrutura
Serviços
de
implementação,
3 (com compensação síncrona). Adicionalmente, também fará parte do escopo
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
do empreendimento os seccionamentos C1/C2 compreendidos entre a linha ampliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia Redução (Aumento) no saldo de títulos e valores
elétrica.
As
receitas
de
implementação
de
infraestrutura
são
reconhecidas
9.727 (8.822)
de transmissão Maçambará – Santo Ângelo e a subestação Maçambará 3,
mobiliários
bem como as adequações nos módulos de conexão da subestação Cerro conforme os gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
9.727 (8.822)
Chato. Em 22 de março de 2019, a Companhia assinou, com a ANEEL, o implementação de infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de
de investimentos
contrato de concessão nº 12/2019 para construção, operação e manutenção contrato, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação Fluxo de caixa das atividades de financiamento
da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das da obrigação de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que Aumento e integralização de capital
13
149.200 41.101
operações é março de 2023. A Companhia é uma controlada da Transmissora a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual Caixa líquido (gerado) nas atividades de financiamento 149.200 41.101
equivalente
à
contraprestação
daquele
mês
pela
satisfação
da
obrigação
de
Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
13.866
15
Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4
15
concessionárias
e
permissionárias),
pois
nada
mais
além
da
passagem
do
controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4
13.881
15
tempo
será
requerida
para
que
o
referido
montante
seja
recebido.
b)
encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. A Companhia
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
13.866
15
está em fase pré-operacional, portanto a Taesa, no papel de controladora, Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos
garante suporte financeiro necessário para que a Companhia cumpra com investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades
de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedente de
suas obrigações.
de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alíquota
2. BASE DE PREPARAÇÃO
componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferida
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As pela Companhia incide sobre o montante a receber dos fluxos futuros de líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das
demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 29 de março de recebimentos de caixa em 9,40% ao ano. c) Receita de correção monetária do variações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos pela
2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da Companhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação definido diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para
interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para cada contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem
as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas
evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda
preparadas com base no custo histórico, com exceção instrumentos financeiros margem. 3.2 Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais
mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão
de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras financiamentos. 3.3 Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: revisados a cada data de relatório e reduzidos na medida em que sua
apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados realização não seja mais provável. 3.5 Normas e interpretações novas e
quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio revisadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a
contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para
no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações
envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do esclarecem: (i) O que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) Que o
A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) Que essa
substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
de contratos de concessão, determinação, classificação de receitas por pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo direito de postergação; (iv) Que somente se um derivativo embutido em um
obrigação de performance (implementar a infraestrutura e operar e manter). por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de
A Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para
ativos das concessões com base nas características econômicas de cada mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas
contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as
em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes
infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo podem exigir renegociação.
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 4. EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é
107
15
nos gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos Bancos
13.774
ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando a de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução Aplicações financeiras
13.881
15
implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas
2020
2019
a obrigação de performance de implementação da infraestrutura é definida esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado Taxa de rentabilidade anual acumulada
96,08% do CDI
com base nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre os ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de CDB e Operações Compromissadas
projetos implementados pela Companhia, onde são levados em consideração investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou Equivalentes de caixa incluem depósitos bancários à vista e aplicações
diversos fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) perdas (“impairment”) a serem reconhecidas no período apresentado. (ii) financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de
cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
A margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
de transmissão é determinada em função da observação de receita individual expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento 5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2020
2019
aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em que a dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo Fundo de investimentos
9.181
remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 – Receita financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida “Pampulha” (i) – Ativo circulante
pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como
9.181
de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços um ativo ou passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros Ativo circulante
- 103,8% CDI
da atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato são classificados como VJR quando são mantidos para negociação ou Taxa de rentabilidade acumulada - FIC de FI Pampulha
de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (i) Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo,
administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem
representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado característica de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia.
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos utilizando o método de juros efetivos. Um passivo financeiro é baixado quando Os recursos destinados ao fundo de investimento são alocados somente em
e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco
financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro de crédito, com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades
de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos dos fluxos de caixa dos cotistas.
atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
do ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o Linha de transmissão
2019
Adição (a)
2020
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo SE – Sant’ana – RS
34.860
166.956
201.816
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na Não Circulante
201.816
reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos demonstração do resultado. 3.4 Imposto de renda e contribuição social: O
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que são imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados Linha de transmissão
Adição (a)
2019
incorridos, adicionados da margem estimada para cada projeto, considerando a com base no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: SE – Sant’ana – RS
34.860
34.860
estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto Não Circulante
34.860
presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo
preço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a (a) As adições no ativo de contrato de concessão estão relacionadas ao projeto abaixo:
margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita
Custo de construção
Previsão de
de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme Concessão
Descrição Ato legislativo
RAP estimado (capex ANEEL)
conclusão REIDI (*)
índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros – São SAN
Implantação
utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que Livramento 3 – Alegrete 2
Livramento 3 – Cerro Chato
das linhas de
Contrato
ADE da
não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo Livramento 3 – Santa Maria 3
transmissão,
Concessão R$ 60.935
R$610.364 Março de 2023 RFB nº
de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de Livramento 3 – Maçambará 3
construção de
ANEEL
89/2019
sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem Seccionamento Maçambará – Santo Ângelo C1/C2
subestações
012/2019
incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos SE Livramento 3 e compensador síncrono
associadas.
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza SE Maçambará 3
de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, • Principais características dos contratos de concessão: RAP - A prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora
quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura - Pela disponibilização
atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado
anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela e revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e implementação da infraestrutura estará sujeita a desconto, mediante redução
entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de
contribuição social diferidos – São registrados ativos relacionados a impostos Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação,
diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis manutenção e implementação da infraestrutura da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade,
de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tributária inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da
vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão de bens vinculados - O advento do termo
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social vinculados ao serviço, sendo procedidos os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da indenização devida à transmissora,
diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário
realização não seja mais provável.
realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão –
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RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas
concessões das linhas de transmissão de energia por meio de investimentos
adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço público de
energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa para o valor
de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - a critério
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual
período, mediante requerimento da transmissora. Aspectos ambientais - A
transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão,
observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas
as providências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos
licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências.
Descumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das
penalidades impostas por infração ou notificação ou determinação da ANEEL
e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de serviços, poderá
ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no
contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da
transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL, os usuários e terceiros,
e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade,
a ANEEL poderá propor a desapropriação do bloco de ações de controle
da transmissora e levá-lo a leilão público. O valor mínimo definido para o
leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da
caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor
equivalente às respectivas participações. • Estrutura de formação da RAP A Companhia será remunerada pela disponibilidade de suas instalações de
transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, não
estando vinculada à carga de energia elétrica transmitida, mas sim ao valor
homologado pela ANEEL quando da outorga do contrato de concessão.
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2020
2019
Ativo Circulante
IRRF sobre aplicações financeiras
63
32
63
32
Passivo Circulante
IRPJ e CSLL
6
11
INSS e FGTS
371
13
ISS
680
ICMS
31
IRRF empregados e PJ
114
4
Outros impostos e contribuições
27
1
1.229
29
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
2020
2019
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (*) - Passivo
6.216
1.074
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
9. TRIBUTOS DIFERIDOS
2020
2019
PIS e COFINS (*) – Passivo
7.366
1.272
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
10. FORNECEDORES
2020
2019
Passivo Circulante
Fornecedores de bens, equipamentos, materiais e serviços
6.055
para implementação das instalações de transmissão
Servidão (i)
9
326
Outros
96
29
6.160
355
(i) Referem-se às indenizações aos proprietários de imóveis para viabilizar a
construção das instalações de transmissão da Companhia.
11. OUTRAS CONTAS A PAGAR
2020
2019
Passivo Circulante
Folha de pagamento
629
43
Partes relacionadas (vide nota explicativa nº 12)
4
2
Outros
4
633
49
12. PARTES RELACIONADAS
I – Outras contas a pagar - OCP
Principais informações sobre os contratos e
transações com partes relacionadas
Principais
Classificação
PeríoTaxa de condições
Outras incontábil, natureValor
do de
juros/
de res- formações
za do contrato e Original vigência / Atualização
cisão ou relevantes
contraparte
duração monetária
extinção
Transações com a Controladora
OCP x disponibiliNão há taxa
dades - reembolde juros e
N/A
N/A
so de despesas
atualização Não houve. Não houve.
- Taesa (*)
monetária.
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas
do Grupo, uma das empresas efetua o pagamento desses gastos por conta
e ordem de outras empresas do Grupo. A Administração considera para fins
de divulgação apenas o saldo em aberto (a pagar ou a receber) no Grupo e
entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado
nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem atualizações
monetárias.
Passivo
Despesas
Contratos e outras transações
2020 2019 2020 2019
Reembolso de despesas Sant'Ana x Taesa
4
2
4
2
II – Dividendos a pagar
Retificação da
destinação do
2019 (*) resultado de 2019 Adição 2020
Dividendos a pagar - Taesa
49
(49)
932 932
(*) A AGO de 30 de abril de 2020 retificou a proposta de destinação do resultado
do exercício. Com essa decisão, os dividendos obrigatórios propostos com
base no estatuto, foram reclassificados para a Reserva especial (reserva de
lucro).
III - Remuneração dos administradores: Em 31 de dezembro de 2020 os
administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo
desempenho de suas funções.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente
integralizado era de R$190.301, representado por 190.301.000 (cento e
noventa milhões trezentas e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Em 31 de dezembro de 2019 o capital era de R$41.101, representado
por 41.101.000 (quarenta e um milhões e cento e um mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.
Data
Evento
Capital integralizado em 2020
06/01/2020
Aumento de capital
23.000
16/03/2020
Aumento de capital
1.000
22/05/2020
Aumento de capital
5.300
16/06/2020
Aumento de capital
12.700
22/07/2020
Aumento de capital
31.700
11/09/2020
Aumento de capital
7.000
15/10/2020
Aumento de capital
31.000
11/12/2020
Aumento de capital
37.500
149.200
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social, e (b) Reserva especial constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76.
Remuneração dos acionistas - O estatuto social da Companhia prevê o
pagamento de dividendos anual mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre
o lucro líquido do exercício apurado na forma da Lei nº 6.404/76. Proposta de
destinação do lucro do exercício
2020
2019 (*)
Lucro líquido do exercício
3.925
208
Reserva legal
(196)
(10)
Reserva especial
(2.797)
(149)
Dividendos obrigatórios
(932)
(49)
(*) Como a Companhia está em fase de construção, a AGO de 30 de abril de
2020 retificou a proposta de destinação do resultado do exercício. Com essa
decisão, os dividendos obrigatórios propostos com base no estatuto, foram
reclassificados para a Reserva especial (reserva de lucro).
14. CRÉDITO (DESPESA) DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
Correntes - Calculados sobre a receita bruta com base no regime do lucro
presumido.
2020
2019
Reconciliação da taxa efetiva
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita operacional bruta
166.956 166.956 34.860 34.860
Diferença entre regime de caixa
e competência
(166.956) (166.956) (34.860) (34.860)
Percentual
8%
12%
8%
12%
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira
546
546
358
358
Base de cálculo
546
546
358
358
Imposto de renda - 15%
(82)
(54)
Adicional de imposto de renda - 10%
(31)
(22)
Contribuição social - 9%
(49)
(33)
Total de despesa
(113)
(49)
(77)
(33)
Total de IRPJ e CSLL
(162)
(110)
Diferidos - São registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às
diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos (que afetem
diretamente a receita, uma vez que a Companhia é tributada pelo lucro real) e
o respectivo valor contábil.
2020
2019
Imposto de renda
(3.339) (698)
Contribuição social
(1.803) (376)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(5.142) (1.074)
15. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos tributários e cíveis. Com base na opinião
de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para
riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados
suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso.
2019
Adição 2020
Cíveis
5.013
5.013
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a companhia não tinha nenhum passivo
contingente.
16. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia contratou seguro de fiel cumprimento dos prejuízos decorrentes
do seu inadimplemento nas obrigações assumidas no contrato de concessão,

exclusivamente no que se refere à construção, operação e manutenção de
instalações descritas no referido contrato.
Leilão
Seguradora
Vigência
Valor Segurado
004/2018 Fator Seguradora S/A 02/03/2019 a 17/12/2023
30.518
Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
fazem parte do escopo do nosso auditor independente.
17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
17.1 Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos da
Companhia visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela
Administração. Esses riscos incluem os riscos de capital, de mercado (risco
de taxa de juros e outros riscos operacionais, quando aplicável), de crédito
e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos
nos exercícios apresentados. 17.2 Gestão do risco de capital: A Companhia
administra seus capitais para assegurar que possa continuar com suas
atividades normais, e maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou
envolvidas em suas operações. 17.3 Categorias de instrumentos financeiros:
2020
2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- aplicações financeiras de curto prazo e títulos e
valores mobiliários
13.774
9.181
Custo amortizado:
- Bancos
107
15
13.881
9.196
Passivos financeiros
- Fornecedores
6.160
355
17.4. Risco de mercado: 17.4.1 Análises de sensibilidade sobre
instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas
com base na exposição líquida da Companhia às taxas variáveis dos
instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no fim do período deste
relatório. Essas análises foram preparadas assumindo que o valor dos ativos
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.
Índice
2020
Cenário provável em 2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo),
12 de março de 2021 – Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumentos
Efeito Provável no LAIR financeiros não derivativos
2020
2021 - (redução)
Equivalentes de caixa – Aplicações
financeiras de curto prazo – CDI
13.774
241
17.5 Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando
a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é proveniente
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. A
Administração da Companhia entende que o risco de crédito do saldo mantido
em equivalentes de caixa é limitado considerando que as contrapartes são
representadas por bancos e instituições financeiras que possuem níveis
de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma
grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas
obrigações. 17.6 Gestão dos riscos operacionais (fase de construção):
É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura
da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e
liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de
padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Os principais
riscos operacionais aos quais a Companhia está exposta, são: Riscos
regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida pelos
seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e
Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer
disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração
pode significar a imposição de sanções pelas autoridades competentes. Risco
de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia
expanda os seus negócios por meio da construção de novas instalações de
transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes à atividade de construção,
a atrasos na execução da obra e a potenciais danos ambientais que poderão
resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Caso ocorra algum atraso
ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de
infraestruturas, tais eventos poderão prejudicar o desempenho operacional
da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a
performance financeira da Companhia poderia sofrer um impacto adverso.
Dado que a Companhia pode depender de terceiros para fornecer os
equipamentos utilizados em suas instalações e, sujeita a aumentos de preços
e falhas por parte de tais fornecedores, como atrasos na entrega ou entrega
de equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter
um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações
técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, há disponibilidade
de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há um único
fornecedor. Caso algum fornecedor descontinue a produção ou interrompa
a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver
possibilidade de aquisição de tal equipamento com outros fornecedores. Nesse
caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser
afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de
desenvolver ou custear o desenvolvimento de nova tecnologia para substituir
o equipamento indisponível, o que poderá impactar de forma negativa a sua
condição financeira e seus resultados operacionais. Risco de contencioso A Companhia e suas controladas são parte em diversos processos judiciais
e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos.
A Companhia analisa periodicamente as informações disponibilizadas pelos
seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das
causas, evitando a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação
e buscar eficácia de custos. A Administração da Companhia é responsável
pelo desenvolvimento e implantação de controles para mitigar os riscos
operacionais: (i) exigências para segregação adequada de funções, incluindo
a autorização independente de operações; (ii) exigências para a reconciliação
e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências
regulatórias e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v)
exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a
adequação de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;
(vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais e as ações corretivas
propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento
e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x)
mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 17.7. Hierarquia do valor
justo dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a)
Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos e idênticos, (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou
indiretamente (derivado de preços), e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs”
não observáveis). 17.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado:
Hierarquia
Nota
do valor
explicativa 2020
2019
justo
Ativos financeiros – Aplicações
financeiras de curto prazo e Títulos
e valores mobiliários
4 e 5 13.774 9.181
Nível 2
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Composição da receita operacional líquida
2020
2019
Receita de implementação da infraestrutura
166.956
34.860
Receita operacional bruta
166.956
34.860
PIS e COFINS diferidos
(6.093) (1.272)
Deduções da receita
(6.093) (1.272)
Receita operacional líquida
160.863
33.588
Margens das obrigações de performance
2020
2019
Implementação de infraestrutura
- Receita
166.956
34.860
- Custos
(151.021) (32.407)
Margem (R$)
15.935
2.453
Margem percebida (%)
10%
7%
Conciliação entre a receita bruta e a receita
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2020
2019
Receita operacional bruta
166.956
34.860
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
pelo regime de caixa
(166.956) (34.860)
Receita operacional bruta tributável
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
-Remuneração direta
(54)
(51)
-Benefícios
(699)
(34)
-FGTS e INSS
(17)
(20)
Pessoal
(770)
(105)
- Custo de Implementação da infraestrutura
(151.021) (32.407)
Materiais
(151.021) (32.407)
Serviços de terceiros
(204)
(31)
Outras despesas operacionais
(6)
(2)
Total custos e despesas
(152.001) (32.545)
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e
despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes
é demonstrada a seguir: Custos com materiais: Referem-se basicamente
aos custos de aquisição de materiais e serviços utilizados na construção das
instalações de transmissão. Despesas com serviços de terceiros: Referemse basicamente as despesas com auditorias, consultorias, serviços gráficos,
telefonia, cartório e publicidade. Outras despesas operacionais: Referem-se
basicamente as despesas com impostos, taxas e contribuições.
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Rendimentos de aplicação financeira
546
358
Receitas financeiras
546
358
Outras receitas (despesas) financeiras, líquidas
(179)
(9)
Despesas financeiras
(179)
(9)
367
349
21. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
A Companhia possui diversos contratos vigentes para fornecimento de bens,
equipamentos, materiais e serviços para implementação das instalações de
transmissão.
22. OUTRAS INFORMAÇÕES
Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina
que o funcionamento regular de atividades consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou que, de qualquer forma, causem
degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento
ambiental. Abaixo as licenças ambientais concedidas à Companhia:
Licença de
Data de
Órgão
Trecho
Instalação nº
emissão Vencimento emissor
LT 230kV Livramento
OO417/2020 11/11/2020 11/11/2025 FEPAM
3 / Santa Maria 3
LT 230kV Livramento
OO140/2020
08/04/2020 08/04/2025 FEPAM
3 / Alegrete 2
SE Maçambará 3
147/2019 17/10/2019 18/10/2024 FEPAM
SE Livramento 3
152/2019 18/10/2019 21/10/2024 FEPAM

COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que afetou
todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em conjunto
com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de seus
colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de proteger seu maior
ativo – as pessoas – e reduzir a velocidade de disseminação do novo coronavírus
no país. Assim, destacamos as principais medidas implementadas até o momento:
• Comunicação frequente e atualizada para os colaboradores sobre o novo
coronavírus; • Retorno gradual dos empregados ao trabalho presencial, cumprindo
todos os protocolos e orientações dos órgãos de saúde, com acompanhamento de
assessoria médica especializada; • Suspensão de viagens e reuniões presenciais;
• Monitoramento dos empregados com apoio no tratamento de casos suspeitos
ou positivos identificados da COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de
atendimento para cuidar da saúde física e mental dos colaboradores e de seus
familiares; • Vacinação contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção
das atividades de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das
pessoas e do sistema elétrico; Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A
demonstração contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Taesa até 30 de
abril de 2021, conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico.
23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Aumento de capital: Aumento de capital - Os aumentos de capital realizados
até a data de aprovação desta demonstração financeira elevou o capital subscrito dos atuais R$190.301 para R$355.301.
Data
Evento
Capital integralizado em 2021
11/01/2021
Aumento de capital
90.000
18/01/2021
Aumento de capital
75.000
165.000
Alteração da Diretoria – Em 23 de março de 2021 a AGE da Companhia elegeu o Sr. André Augusto Telles Moreira como Diretor Presidente, Sr. Erik da
Costa Breyer como Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro Alves como Diretor de Implantação.
Diretoria
Nomes
Cargo
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
CPF nº 778.993.777-49
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e
estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões
dos auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente
às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e
Fábio Antunes Fernandes
Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica
S.A. (“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções
legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e
Fábio Antunes Fernandes
Regulatório
Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Sant’ana Transmissora de
Energia Elétrica S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
(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 Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica 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. 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. 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. Rio de Janeiro, 29 de
março de 2021.
ERNST & YOUNG
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Auditores Independentes S.S.
Contadora
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ 101080/O-0
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - Companhia Aberta - Bovespa: MMXM3

Relatório da Administração
Mensagem da Administração
O resultado do ano de 2020 foi negativo em R$ 81 milhões.
Durante este ano a Companhia permaneceu comprometida com o cumprimento do
plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação
Judicial (“MMX Sudeste”), bem como se dedicou para distanciar a Companhia e a
MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”) do cenário falimentar.
Em relação à MMX Sudeste, após encerrada a alienação de todos os ativos afetados
pelo Plano de Recuperação Judicial em 2019, a Companhia manteve no decorrer de
2020 seu compromisso pelo cumprimento do plano.
Em relação à Companhia e sua controlada MMX Corumbá, a administração atuou
no intuito de buscar alternativas para a viabilização de novo Plano de Recuperação
Judicial, o qual poderia distanciar o Grupo MMX de sua falência, e possibilitaria o
melhor aproveitamento de ativos de propriedade da Companhia e suas subsidiárias.
Nesse sentido, conforme divulgado ao mercado em 30 de setembro de 2020,
a Companhia protocolizou, nos autos de seu processo de Recuperação Judicial,
petição solicitando a suspensão dos efeitos de Instrumento Particular de Distrato de
Arrendamento sobre Direito Mineral firmado entre a MMX Corumbá e a Sociedade
Brasileira de Imóveis (“SBI”), que foi assinado de forma a viabilizar transferência do

ativo Mina Emma da MMX Corumbá à Vetorial Mineração S.A. Tal Distrato, ocorrido
em dezembro de 2018, não chegou, em momento algum, a ser apresentado nos
autos do processo de Recuperação Judicial da Companhia, mesmo em um contexto
em que os direitos sobre a Mina Emma eram parte da Unidade Produtiva Isolada
de Corumbá, a qual estava prevista a receber destinação no âmbito do Plano de
Recuperação Judicial da MMX. Em razão disso, conforme também divulgado pela
Companhia por meio de Fato
Relevante em 25 de novembro de 2020, foi decretada pela justiça a nulidade do
Distrato por violação ao art. 66 da Lei 11.101/2002. Tal decisão, contudo, encontrase com seus efeitos suspensos em virtude de Agravo de Instrumento apresentado
pela Vetorial.
A Continuidade da Companhia
Apesar do contínuo esforço da Administração pela sobrevivência da MMX, cabe
destacar que o Plano de Recuperação Judicial apresentado em 2017, após ser
rejeitado pelos Credores da Classe III, não foi homologado pelo juízo da 4ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que convolou o
processo de Recuperação Judicial em Falência. A Companhia, ainda em agosto
de 2019, obteve a suspensão da decisão por meio de agravo, cujo julgamento de

mérito está agendado para ocorrer no dia 14 de abril de 2021.
Apesar das incertezas e inúmeros desafios, a Administração da Companhia manteve
seu compromisso de reduzir gastos e preservar o seu dia a dia administrativo,
dedicando-se ainda à busca por novos caminhos que possibilitem a retomada de
operações e a sobrevivência de longo prazo da MMX.
Nesse sentido, conforme divulgado por meio de Fato Relevante em 25 de março
de 2021, a administração celebrou acordo com investidores para aporte de capital
que possibilite a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, com o
aproveitamento e exploração de ativos relevantes da Companhia, em especial os
ativos minerários do projeto de Bom Sucesso, em Minas Gerais, que se encontram
sob titularidade da MMX Sudeste, de forma que a sua operação possa trazer
proventos relevantes a serem utilizados no pagamento de credores da Companhia,
e que a MMX possa recuperar sua posição como uma empresa operacional, gerando
empregos e renda. Em virtude desses pontos, a Companhia apresentou pedido de
adiamento do julgamento do agravo por 90 dias, de forma que a MMX possa ter
tempo hábil para estruturar seu novo Plano de Recuperação Judicial.

Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a recuperar
Depósitos vinculados
Ativos não circulantes mantidos para venda
Outros créditos
Não circulante
Contas a receber partes relacionadas
Empréstimos concedidos partes relacionadas
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Estoques
Imobilizado
Investimentos
Títulos de remuneração variável (Port11)
Outros

4
5

8
8
4

6
7
12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1
13
–
–
294
308

1
2.069
–
–
316
2.386

15
2.166
3.958
–
844
6.983

1.180
4.294
3.729
18.371
339
27.913

87.163
39.369
3.798
371
–
–
9.864
25.446
–
166.011
166.319

87.163
38.473
1.529
371
–
–
9.864
20.256
108
157.764
160.150

–
–
18.184
52.962
31
14.500
9.817
25.446
–
120.940
127.923

–
–
13.036
51.573
31
–
9.817
20.256
108
94.821
122.734

Demonstrações de Resultados exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Receita de venda de bens e/ou serviços
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
Resultado bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
Provisão para patrimônio líquido investida negativo
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
Resultado líquido das operações em continuidade
Prejuízo do período
Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)

Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
–
–
256
1.251
–
–
(262)
(1.515)
15
–
–
(6)
(264)
16
7
17
18

19

14d

23.233
(4.980)
(25.196)
(6.943)
(6.943)
1.528
(75.453)
(73.925)
(80.868)
–
(80.868)
(80.868)
(80.868)
–
(12,46424)

(28.439)
(71.821)
70
(100.190)
(100.190)

20.201
–
(21.620)
(1.419)
(1.425)

(102.653)
–
21.385
(81.268)
(81.532)

3.333
15.865
30.962
(23.568)
(94.492)
(67.418)
(20.235)
(78.627) (36.456)
(120.425) (80.052) (117.988)
–
(996)
(2.707)
(120.425)
(81.048) (120.695)
(120.425)
(81.048) (120.695)
(120.425) (80.868) (120.425)
–
(180)
(270)
(18,56119) (12,49199) (18,60281)

Demonstrações de Resultado Abrangente exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Prejuízo do período
Total do resultado abrangente
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(80.868) (120.425)
(81.048) (120.695)
(80.868) (120.425)
(81.048) (120.695)
(80.868)
–

(120.425)
–

Não circulante
Provisão para litígios e demandas judiciais
Obrigações ligadas a retiradas de ativos e reflorestamento
Títulos de remuneração variável - MMXM11
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)
Capital social
(-) Custo na emissão de ações
Reservas de capital
Transações de capital
Ajustes acumulados de conversão
Prejuízos acumulados
Atribuído a participação dos acionistas controladores
Participações de acionistas não controladores

(80.868)
(180)

(120.425)
(270)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Saldos em 01 de janeiro de 2019
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do período
Saldos em 31 de dezembro de 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

8
8
7e8

11
13
12
14a
14b
14c

(-) Custo na
emissão
de ações
(48.329)
–
(48.329)
–
(48.329)

Ágio na
emissão
de ações
1.819
–
1.819
–
1.819

22.241
246.195
7.168
–
71.898
96.760
536
274.469

16.698
186.299
6.649
4
70.524
92.870
536
269.489

52.227
246.651
168.199
52
71.898
16.261
–
–

45.712
186.756
115.574
12
70.524
16.071
–
–

–
234.177
953.444

–
228.489
871.558

–
303.702
858.990

88.102
297.743
820.494

362
–
25.446
25.808

401
–
20.256
20.657

17.703
40.338
25.446
83.487

15.490
–
20.256
35.746

30.000
30.000
(48.329)
(48.329)
58.688
58.688
(94.975)
(94.975)
5
5
(758.322) (677.454)
(812.933) (732.065)
–
–
(812.933) (732.065)
166.319
160.150

30.000
30.000
(48.329)
(48.329)
58.688
58.688
(94.975)
(94.975)
5
5
(758.322) (677.454)
(812.933) (732.065)
(1.621)
(1.441)
(814.554) (733.506)
127.923
122.734

Demonstrações do Valor Adicionado exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
–
–
256
1.251
92
72
3.539
8.342
–
–
–
419
–
–
–
16.453
92
72
3.795
26.465

Receitas
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
Outras receitas
Receitas relativas à construção de ativos próprios
Reversão de recuperação de valores ativos
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Empregados
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variação cambial
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período
Participação dos acionistas não-controladores nos lucros retidos
Valor adicionado total a distribuído
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital
Social
30.000
–
30.000
–
30.000

9
10

Tributos
Federais
Estaduais
Municipais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota

Passivo Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Salários e remunerações
Obrigações com aquisições de investimentos
Empréstimos obtidos partes relacionadas
Outros valores apagar com partes relacionadas
Provisão para investimento com patrimônio líquido negativo
Passivos relacionados com os ativos não circulantes mantidos
para venda
Obrigações com terceiros

Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Consolidado
Transação
de capital
(94.975)
–
(94.975)
–
(94.975)

Stock
Options
56.869
–
56.869
–
56.869

Outros
resultados
abrangentes
5
–
5
–
5

(1.485)
(1.485)
(1.393)

–
(2.062)
(2.062)
(1.990)

(4.980)
1.528
(3.452)
(4.845)

(71.821)
3.332
(68.489)
(70.479)

(3.404)
(3.404)
391

(1.515)
(39.662)
(41.177)
(14.712)

–
15.865
15.865
16.256

–
30.740
30.740
16.028

80
7
–
87

243
27
–
270

290
81
15
386

924
126
28
1.078

483
–
–
483

26.066
–
3
26.069

2.135
256
2
2.393

68.361
–
5
68.366

75.453
–
75.453

23.569
38
23.607

94.492
33
94.525

67.211
68
67.279

(80.868)
–
(80.868)
(4.845)

(120.425)
–
(120.425)
(70.479)

(80.868)
(180)
(81.048)
16.256

(120.425)
(270)
(120.695)
16.028

Participação de
Resultados
acionistas
acumulados não controladores
(557.029)
(1.171)
(120.425)
(270)
(677.454)
(1.441)
(80.868)
(180)
(758.322)
(1.621)

Total
(612.811)
(120.695)
(733.506)
(81.048)
(814.554)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Prejuízo do período
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Variação monetária e juros
Provisão não realização créditos tributários
Outras provisões (reversões)
Provisão para investida com patrimônio líquido negativo
Provisão de Fornecedores
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Adiantamentos diversos
Depósitos vinculados
Outros créditos
Impostos a recuperar

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(80.868) (120.425)
(81.048) (120.695)
74.884
–
(39)
4.979
–

20.596
25.833
–
71.821
(1)

–
22
–
108
(202)

–
37
–
(108)
(465)

77.792
(20.310)
(39)
–
1
921
41
–
74
20.163

36.022
25.690
(12)
–
23
(781)
43
1.345
805
(1.157)

Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Outras Obrigações
Empresas controladas e coligadas
Depósito judicial
Salários e remunerações
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Redução de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Redução de caixa e equivalentes de caixa

Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
315
14
(722)
900
519
906
2.021
79.799
–
–
177
(4)
285
1.789
(298)
57
–
–
85
(21.216)
(3)
4
(31)
27
–
1
(1.173)
846
–
1
(1.173)
846
1
–
1.180
50
1
1
7
896
–
1
(1.173)
846

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: A MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX” ou “Companhia” ou em
conjunto com as Controladas “Grupo MMX”) é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, que tem como objeto social a participação societária em outras sociedades, a extração, o
beneficiamento, a pesquisa e desenvolvimento mineral, e a venda de minério de ferro, além da participação na operação de
logística e portuária da coligada no Porto Sudeste do Brasil S.A.. 1.1. Processo de recuperação judicial da controlada MMX
Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação: Em 28 de agosto de 2015, o Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores. Em 23 de setembro de 2015, esse
plano foi homologado pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Em resumo,
o plano consiste na venda dos ativos da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, segregados em 3 (três)
grupos: (i) UPI Fazendas, (ii) UPI Terminais e (iii) UPI Mina. Em 28 de outubro de 2016 foi concluída a alienação de
determinados ativos reunidos em uma UPI – Unidade Produtiva Isolada, nos termos da Lei de Falências e Recuperação de
Empresas (Lei nº 11.101/05). Referida Unidade Produtiva Isolada – UPI Mina, composta pelas minas de Ipê e Tico-Tico e
respectivas unidades de processamento e barragens, além dos demais ativos, contratos e licenças a elas relacionados, foi
alienado para o grupo investidor formado por EAV Lux 2 S.À.R.L., sociedade do grupo Mubadala (“Mubadala”) e Trafigura
Ventures VIII BV, sociedade do grupo Trafigura (“Trafigura” e, em conjunto com Mubadala, “Investidores”). Adicionalmente
em 22 de novembro de 2017 foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores um aditivo ao plano original no que diz respeito
à forma de venda da UPI Fazendas e UPI Terminais. Em 20 de julho de 2018 foi publicado o Edital do Leilão Judicial dos ativos
UPI Fazendas e UPI Terminais. O Leilão Judicial das Fazendas foi finalizado em outubro de 2018 arrecadando o total de
R$12.932 mil. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se a competente reunião de credores para apresentação
dos resultados dos leilões, bem como para deliberação dos mesmos sobre propostas adicionais de aquisição e sobre o
destino dos ativos não arrecadados ou objeto de propostas. Deste modo, os credores presentes deliberaram pela aceitação
de três propostas de aquisição e ato contínuo, totalizando mais R$3.000 mil e suspenderam a reunião de credores até o dia
06 de fevereiro de 2019, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial foram arrematados, tendo a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação
Judicial recebido uma proposta de R$20.000 mil, a qual foi aceita em 24 de abril de 2019, após a renúncia ao direito de
preferência dos sócios-quotistas das sociedades detentoras dos terminais que compõem a UPI Terminais, O preço de
aquisição da UPI Terminais foi devidamente pago no dia 30 de abril de 2019. Com isso, encontra-se encerrada a alienação de
todos os ativos da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial afetados pelo Plano de Recuperação Judicial.
Pedido de recuperação judicial da controladora MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial e sua
Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial: Em 25 de novembro de 2016, a Companhia e sua
sociedade Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”) realizaram suas
respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, nas quais os acionistas ratificaram a decisão de ajuizar Pedido de
Recuperação Judicial, nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05, perante a Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. O Pedido foi deferido pelo Exmo. Sr. Dr. Paulo Asseda Estefan, que é o juiz titular da 4ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 2016. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23 de março
de 2017 e a Assembleia Geral de Credores (“AGC”) da Companhia e da sua Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto com a Companhia, “Recuperandas”) foi realizada na data de 24 de
abril de 2019, no âmbito do Processo de Recuperação Judicial de nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“AGC”). Na ocasião, foram
apresentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por
unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise de tais ajustes, com previsão de retomada da AGC para
deliberação em 17 de maio de 2019. Após mais algumas suspensões, no dia 01 de julho de 2019, o Plano de Recuperação
Judicial das recuperandas foi aprovado em todas as classes de credores, por crédito, e nas classes I e IV por cabeça, sendo
que na classe III o Plano recebeu voto favorável de mais de 40% por cabeça. O resultado da votação do Plano de Recuperação
Judicial está sendo analisado pelo juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a quem
caberá a concessão ou não da Recuperação Judicial. Adicionalmente ao acima, a Companhia protocolou em 30 de setembro

de 2020, em sede do processo de recuperação judicial, petição solicitando a suspensão dos efeitos de instrumentos
contratuais que tratam da titularidade e direito de utilização dos direitos minerários registrados perante as autoridades
regulatórias sob o n. 004.019/48 (“Mina Emma”), incluindo - mas não se limitando - ao instrumento particular de distrato
do contrato de cessão e arrendamento de direitos minerários e outros pactos (“Distrato”), celebrado em 28 de dezembro de
2018 entre a MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”, subsidiária da Companhia) e a Sociedade Brasileira de
Imóveis Ltda (“SBI”). Na petição apresentada ao MM. Juízo da 4ª Vara Empresarial, requereu a suspensão do processo de
homologação do contrato de cessão dos direitos exploratórios da Mina Emma à Vetorial Mineração S.A. (“Vetorial”), bem
como a intimação da Vetorial para prestar esclarecimentos sobre o Distrato, esclarecer sobre a cessão dos direitos
exploratórios da Mina Emma, e demais instrumentos que envolvem a utilização dos direitos minerários da MMX Corumbá.
Conforme Fato Relevante publicado pela Companhia em 23 de fevereiro de 2021, em sequência aos Fatos Relevantes
divulgados em 30 de setembro, 25 de novembro e 07 de dezembro de 2020, a Companhia informou que tomou
conhecimento de decisão da Agência Nacional de Mineração (“ANM”), nos autos do processo nº 27223.004019/1948-31 em
curso na referida agência, aprovando a averbação do Distrato do Contrato de Arrendamento de Concessão de Lavra
(“Distrato”), referente aos direitos minerários da Mina Emma, firmado em 28 de dezembro de 2018 entre a SBI e a anterior
administração da MMX. Esclareceu, ainda, que a averbação do Distrato reconhece o retorno dos direitos de exploração
mineral da Mina Emma à SBI, que por sua vez havia cedido em 21 de dezembro de 2018 os direitos de exploração à Vetorial.
A cessão dos direitos minerários sobre a Mina Emma da SBI à Vetorial, embora já requerida pela Vetorial, ainda não foi
averbada pela ANM. A atual administração da Companhia contesta judicialmente a validade do Distrato sobre os direitos de
exploração da Mina Emma. Finalmente, a Companhia solicitou o envio de comunicação à 6ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, objetivando suspender o julgamento de recurso sobre a falência da Companhia, até que essas
questões sejam esclarecidas. Com a confirmação dos fatos apresentados, a Companhia pretende obter ordem judicial que
determine o retorno da Mina Emma ao patrimônio e à exploração da MMX. A Companhia segue levantando informações
sobre esse assunto, e tomará todas as medidas necessárias e adequadas para preservar o patrimônio da Companhia, em
respeito aos seus acionistas e credores. Suspensão dos efeitos da decisão de decretação de falência. Conforme Fato
Relevante divulgado pela Companhia em 21 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro
protocolou sentença por meio da qual decretou a falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A., no
âmbito do Processo de Recuperação Judicial nº 866- 57.2016.8.19.0001. A este respeito, a Companhia interpôs Agravo de
Instrumento de modo a liminarmente suspender os efeitos da Decisão e, no mérito, revertê-la integralmente. Na data de 28
de agosto de 2019, a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Benedicto Abicair,
relator do Agravo de Instrumento, por meio da qual foram suspensos os efeitos da Decisão. Desta forma, dada a Decisão de
Suspensão, todos os efeitos da decisão que decretou a falência da Companhia e da MMX Corumbá estão suspensos. A data
de julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento, inicialmente agendada para o dia 04 de novembro de 2020,
foi adiada em razão de solicitação, por parte da Companhia, para que o julgamento ocorresse de forma presencial ou
mediante videoconferência. Em razão disso, no momento, não há data agendada para o julgamento do recurso. 1.2. A
Continuidade da Companhia. No período findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou prejuízo acumulado,
individual e consolidado, de R$758.322 mil, o passivo circulante individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo
circulante individual e consolidado em R$953.136 mil e R$852.007 mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido
negativo, individual e consolidado, de R$812.933 mil e R$814.554 mil, respectivamente. Para reverter esta situação, a
continuidade operacional da Companhia e de suas controladas, conforme divulgado acima, depende do sucesso da
conclusão dos seus respectivos planos de recuperação judicial, além da necessidade do aporte de recursos de novos
investidores para continuar os projetos que permanecerão no portfólio das Controladas. O Plano de Reestruturação, iniciado
em 2014 e que acabou culminando nos dois processos de recuperação judicial supracitados, vem sendo enfrentado pela
Companhia com muito trabalho e empenho, com busca constante por redução de custos e alternativas de receitas. Esta
reestruturação tem como objetivo último a preservação da atividade desenvolvida pela Companhia, ou seja, a mineração.
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Busca-se, portanto, redimensionar a Companhia para que esta possa prosseguir como unidade econômica e, por
conseguinte, voltar a gerar mais empregos, impostos e tributos. Isto é, objetiva-se que, após a devida reorganização
financeira e societária, a Companhia possa retornar como uma empresa sólida, ainda que de porte inferior ao seu projeto
inicial. Para tanto, faz-se necessário que retenha determinados bens e ativos essenciais à viabilização de uma estrutura,
ainda que mínima, para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Nesse contexto, a Companhia pretende manter os
seguintes ativos a permitir a sua alavancagem: (i) Participação Societária na MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação
Judicial, notadamente o projeto greenfield de Bom Sucesso; (ii) Participação indireta na Mineração Morro do Ipê S.A. (Serra
Azul); e (iii) Direitos Minerários da MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial. 1.3. Empresas integrantes das
Demonstrações Financeiras consolidadas: As Demonstrações Financeiras consolidadas incluem as informações contábeis
das seguintes investidas:
Participação - %
Capital social
Capital votante
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Sede Atividade principal
Controladas diretas
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em
Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”)
95,03%
95,03%
95,03%
95,03% Brasil Minério de ferro
MMX Sudeste Mineração S.A.- Em
recuperação judicial (“MMX Sudeste”)
99,99%
99,99%
99,99%
99,99% Brasil Minério de ferro
MMX Corumbá Indústria e Comercio de
Minérios Ltda. - Em Recuperação Judicial
(“MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em
Recuperação Judicial”)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Brasil Minério de ferro
Porto Sudeste Participações S.A.
99,99%
99,99%
99,99%
99,99% Brasil Operação portuária
Coligadas Indiretas
Terminal de Cargas Sarzedo Ltda. (“Terminal
Sarzedo”)
22,22%
22,22%
22,22%
22,22% Brasil Logística
Terminal de Cargas Paraopeba Ltda. (“TCP”) 22,22%
22,22%
22,22%
22,22% Brasil Logística
Porto Sudeste do Brasil S.A (“Porto Sudeste”) 0,93%
0,93%
0,93%
0,93% Brasil Operação portuária
Santa Duna Empreendimentos e
Participações S.A.
7,1%
7,1%
7,1%
7,1%
Brasil Empreendimentos
1.4. Licenças: A política ambiental da Companhia e suas controladas tem como pré-requisito a obtenção de todas as licenças
exigidas por lei para cada uma das suas instalações e atividades. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui, através
de suas controladas diretas e indiretas, a seguinte licença:
Empresa
Ref.
Nº
Tipo
Data de emissão Vigência
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação
Judicial
LO 002/91 Licença de operação
10/01/2017
4 anos
2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de conformidade com as
normas brasileiras e internacionais de contabilidade: As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas de acordo com o International Financial Reporting Standards
(“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial
Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”). As demonstrações dos valores adicionados estão sendo apresentadas como informação suplementar para fins de
IFRS. Em 30 de março de 2021, a Administração da Companhia autorizou a conclusão e a divulgação dessas Demonstrações
Financeiras. b) Base de preparação e mensuração: Em conexão com o Term Sheet assinado pela Companhia junto a potencial
investidor, conforme divulgado por meio de Fato Relevante em 25 de março de 2021 (vide Nota Explicativa 24 – Eventos
Subsequentes), os ativos relacionados à MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial deixam de ser classificados
como “ativos não circulantes mantidos para venda” para fins de demonstrações financeiras consolidadas e, nas demonstrações
contábeis da controladora e consolidado, o investimento na controlada em que esses ativos estão registrados considera a
classificação como “Imobilizado”. As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no
custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado/patrimônio
líquido e da propriedade para investimento. c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: As Demonstrações financeiras
individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de
estimativas e julgamentos: Julgamentos, estimativas e premissas são utilizados para a mensuração e reconhecimento de
certos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras da Companhia. O uso desses fatores é condição imprescindível e
inerente à preparação das Demonstrações Financeiras. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências
de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, notadamente a venda dos projetos da Companhia
e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens significativos sujeitos a estimativas incluem a avaliação e classificação dos ativos
não circulantes mantidos para venda que, por força normativa, foram classificados com ativo circulante, não significando
necessariamente que tais ativos serão efetivamente vendidos em até um ano, nem tampouco que serão alienados pelos
valores consignados nas Demonstrações Financeiras. Além da estimativa extremamente relevante acima comentada, outras
estimativas relevantes são a seleção de vida útil do ativo imobilizado, a avaliação do valor recuperável de ativos e a avaliação de
recuperação dos créditos fiscais. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas Demonstrações Financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo
de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. e) Redução ao valor
recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 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. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente,
utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que
opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de
venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de um mercado ativo, ou no preço
da transação mais recente com ativos semelhantes. 3 - Sumário das Principais Práticas e Estimativas Contábeis: Os novos
pronunciamentos que passaram a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020 não geraram impactos relevantes nas Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia. As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia, subsidiárias e
coligadas são: 3.1 Operações descontinuadas e ativos mantidos para venda: Os ativos classificados como mantidos para
venda são mensurados com base no menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzido dos custos de venda, e essa
classificação ocorre apenas quando a venda for altamente provável e o grupo de ativo ou de alienação estiver disponível para
venda imediata na sua condição atual. A Administração deve comprometer-se com a venda dentro de um ano a partir da data
de classificação. Ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente como itens
circulantes no balanço patrimonial. 3.2. Ativos financeiros e passivos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação: No
reconhecimento inicial, o Grupo classifica um ativo financeiro como mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por
meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”); ou (iii) valor justo por meio do resultado (“FVTPL”). Um ativo financeiro é
mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de
negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em
datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Um
ativo financeiro é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um
modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos
financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que representam
pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros são classificados como
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode,
irrevogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao FVOCI
ou mesmo ao FVTPL. Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento
contábil decorrente do resultado produzido pelo respectivo ativo. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas
de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no
resultado. Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os
custos da transação são debitados à demonstração do resultado no período em que ocorrerem. O valor justo dos investimentos
com cotação pública é baseado no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver ativo, a Companhia
estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas
com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados
e os modelos de precificação de opções, privilegiando informações de mercado e minimizando o uso de informações geradas
pela Administração. Ativos financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles
ativos financeiros não derivativos que não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos
até o vencimento ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos financeiros podem incluir
instrumentos patrimoniais e títulos de dívida. Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são
mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados
abrangentes até a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros calculados
utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são
reconhecidos diretamente na demonstração do resultado do exercício. Quando o investimento é baixado ou quando for
determinada perda por redução ao valor recuperável, os ganhos ou as perdas cumulativas anteriormente reconhecidas em
outros resultados abrangentes devem ser reconhecidos no resultado. Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros
– ativos mensurados ao custo amortizado: O Grupo avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pelas Companhias do grupo para determinar
se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador;
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o
devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de
problemas financeiros. Desreconhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro é baixado principalmente quando: (i)
os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de
caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um
terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo; ou (b) a Companhia não transferiu e não reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao
ativo, mas transferiu o controle sobre esse ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa
de um ativo, ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e
benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com esse ativo. b)
Passivos financeiros: Reconhecimento e mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo
por meio do resultado caso seja definido como mantido para negociação ou designado como tal no momento do seu
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros
são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são
reconhecidas no resultado do exercício. Os passivos financeiros da Companhia, que são inicialmente reconhecidos a valor
justo, incluem: (i) Fornecedores; (iii) Empréstimos (iv) Instrumentos financeiros derivativos e (v) outras contas a pagar. Os
referidos passivos financeiros são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Mensuração subsequente:
Após o reconhecimento inicial, empréstimos, fornecedores e contas a pagar são mensurados subsequentemente pelo custo
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Custos de empréstimos: Os custos de empréstimos atribuídos à
aquisição, construção ou produção de 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 destes ativos. Custos de empréstimos são
juros e outros custos em que a Companhia incorre em conexão com a captação de recursos. Desreconhecimento de passivos
financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de
um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis, reconhecida na
demonstração do resultado. Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados
líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os montantes
reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Valor justo
de instrumentos financeiros: O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros
organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do
balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo
é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com
isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou
outros modelos de avaliação. Ativos não-financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são
revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação,
então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos
intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado todo ano na
mesma época. O valor recuperável de um ativo ou Unidade Geradora de Caixa (UGC) é o maior entre o valor em uso e o valor
justo, menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus
valores presentes por taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de
recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida, no
resultado do exercício, caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas no valor
recuperável relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado, e então, se
ainda houve perda remanescente, para reduzir o valor contábil dos outros ativos. Uma perda por redução ao valor recuperável
relacionada a ágio não é revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em exercícios anteriores
são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável, sendo o limite da reversão o valor contábil, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não
tivesse sido reconhecida. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: Os equivalentes de caixa são
mantidos pela Companhia com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou
outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um
montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
menos, a contar da data da contratação. 3.4. Moeda estrangeira: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e subsidiárias. As transações em moeda estrangeira são
inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários
denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. 3.5.
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Estoques: Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor, custo médio de aquisição ou de
produção, reduzido por provisão para perda ao valor realizável líquido, quando aplicável. O custo dos estoques inclui gastos
incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais
de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. 3.6. Investimentos: Os investimentos da Companhia em suas
controladas e coligadas são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
individuais. Os investimentos nas coligadas se mantêm refletido por equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
consolidadas. Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos nas controladas e coligadas são
contabilizados no balanço patrimonial da controladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação
societária na controlada ou coligada. O ágio, se houver, é incluído no valor contábil do investimento, não sendo amortizado. Nas
demonstrações financeiras consolidadas, o ágio é reclassificado para o ativo intangível. A demonstração do resultado reflete a
parcela dos resultados das operações das controladas e coligada, e mudanças diretamente reconhecidas no patrimônio são
refletidas, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido da controladora. A Companhia determina
se é necessário reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investimento em suas investidas. Se aplicável, a
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável do
investimento e o valor contábil e reconhece esse montante na demonstração dos resultados. Quando ocorrer perda de
controle ou influência significativa sobre controladas e coligada, a Companhia avalia e reconhece o investimento neste
momento a valor justo. 3.7. Imobilizado: O imobilizado é apresentado ao custo de aquisição, formação ou construção,
adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos, líquido
de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. Um item do imobilizado é
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho
ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. Os
gastos incorridos com manutenção e reparo são capitalizados somente se os benefícios econômicos associados a esses itens
forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente na
demonstração do resultado quando incorridos. Depreciação: O valor residual, a vida útil estimada e o método de depreciação
destes ativos são revisados anualmente no encerramento do exercício e ajustados prospectivamente, quando necessário. A
depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do
valor residual. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear levando em consideração a vida útileconômica desses bens, como segue: Vida útil; Máquinas e equipamentos - 10 anos; Edificações e benfeitorias - 25 anos;
Instalações - 20 anos; Outros componentes - 5 anos. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não ocorreram
mudanças significativas nas vidas úteis dos ativos da Companhia. 3.8. Intangíveis: Direitos minerários: Avaliados pelo valor
de custo de aquisição dos direitos minerários e sujeitos a testes de recuperação. A amortização é calculada pelo período de vida
útil estimado das minas com base na relação obtida entre a produção efetiva e o montante total das reservas provadas e
prováveis. Custo para retirada de ativos e reflorestamento São representados pelos custos que o Grupo MMX terá para
recompor as áreas quando os direitos de exploração terminarem. Os gastos ligados à retirada de ativos são amortizados pela
vida útil do ativo de longo prazo com base no método das unidades produzidas. 3.9. Demais ativos e passivos circulantes e
não circulantes Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente.
O ajuste a valor presente é calculado levando-se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 3.10. Empréstimos e financiamentos São reconhecidos, inicialmente,
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado,
utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos e financiamentos são
reconhecidas como custos da transação deles. 3.11. Arrendamento mercantil Arrendamentos mercantis para os quais a
Companhia não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ativo são classificados como arrendamentos
mercantis operacionais. Custos diretos iniciais incorridos na negociação de arrendamentos mercantis operacionais são
adicionados ao valor contábil do ativo locado e reconhecidos ao longo do prazo do arrendamento com base semelhante à
receita de aluguel. Aluguéis contingentes são reconhecidos como receita ao longo do tempo em que eles são auferidos. 3.12.
Obrigações ligadas à retirada de ativos e reflorestamento Essa provisão tem como objetivo a formação de valores de longo
prazo, para o uso financeiro no futuro, no momento de encerramento do ativo, e refere-se, basicamente, ao fechamento de
mina, com a finalização das atividades minerárias e desativação dos ativos vinculados à mina. O cálculo dessa provisão inicia-se
com a avaliação das condições do ativo no momento da provisão. O passo seguinte consiste na formação dos montantes a
serem descontados a valor presente pela taxa de juros antes do imposto de renda que reflita a avaliação das condições de
mercado vigentes e dos riscos específicos associados ao ativo a ser desativado. Por fim, o montante a valor presente é
registrado contabilmente. A revisão dos cálculos dessa provisão acontece ao final de cada exercício, se um novo ativo existir, ou
se a situação no momento indicar uma necessidade de revisão da provisão. A provisão é constituída inicialmente com o registro
de um passivo de longo prazo com contrapartida no item do ativo correspondente. O passivo de longo prazo é atualizado
financeiramente, e registrado contra o resultado do exercício, na despesa financeira. O ativo é depreciado linearmente pela
vida útil do bem principal, e registrado contra o resultado do exercício. 3.13. Tributação Impostos sobre vendas e serviços As
receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Programa de Integração Social (PIS) 0,65% e 1,65%; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3,0% e
7,6%; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - de 7% a 19% (grande parte das vendas de minério de ferro
no mercado interno está amparada pelo diferimento do ICMS nos Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul). Esses
encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Imposto de renda e contribuição
social Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável
esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante
são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que o Grupo opera e gera
receita tributável. Imposto de renda e contribuição social correntes, relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais
a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Imposto diferido é gerado por
diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Os impostos
diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, perdas e créditos tributários não utilizados,
na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis
possam ser realizadas, e perdas e créditos tributários não utilizados possam ser utilizados. Os impostos diferidos passivos são
reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em
cada data do balanço, sendo o saldo mantido na extensão em que sua recuperação seja provável, com base nos lucros
tributáveis futuros. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no
ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos
quando relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. 3.14. Provisões (incluindo
provisão para litígios e demandas judiciais) Provisões são reconhecidas quando há obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de evento passado, e é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma
provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido como ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo. A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributárias e ambientais
quando a probabilidade de perda destas é provável. 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. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Companhia revisa suas estimativas e premissas
em bases anuais. 3.15. Reconhecimento de receita Receita de venda de minério A receita é reconhecida na extensão em que
for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possam ser mensuradas de forma confiável.
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se
está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de
receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita: A receita de
venda de minério é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade são transferidos, o que para venda
no mercado interno ocorre no momento do carregamento do minério para os clientes, considerando um percentual de perda
no processo, e para venda no mercado externo ocorre no momento do carregamento das embarcações para transporte.
Receita de juros Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros,
classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva,
que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do
instrumento financeiro ou em um período mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro.
A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. 3.16. Resultado por ação O lucro ou
prejuízo por ação é feito através da divisão do lucro ou prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias, pela
quantidade média de ações ordinárias durante o exercício, mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam
emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos em ações ordinárias. 3.17. Julgamentos, estimativas e
premissas contábeis significativas A preparação das demonstrações financeiras da Companhia 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 pode levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou
passivo afetado em períodos futuros. Itens relevantes sujeitos a julgamentos, estimativas e premissas significativas são: valor
justo de instrumentos financeiros, reconhecimento e análise de recuperabilidade de créditos fiscais, vida útil do ativo
imobilizado e intangível, ativos não circulantes mantidos para venda, perda por redução ao valor recuperável de ativos e
provisão para litígios e demandas judiciais. 3.18. Informações por segmento de negócios Segmentos operacionais são
reportados de forma consistente com a estrutura organizacional e com relatórios internos fornecidos ao principal tomador de
decisões operacionais (Chief Operating Decision-Maker - CODM, identificado como o Diretor-Presidente da Companhia),
responsável por alocar recursos e avaliar o desempenho da Companhia. Para fins de administração, a Companhia é dividida em
unidades de negócio, com base nos serviços, nos segmentos operacionais (i) Sistema Sudeste, (ii) Sistema Corumbá e (iii)
corporativo. 3.19. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado As demonstrações dos fluxos de caixa foram
preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010, que
aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, emitido pelo CPC. A Companhia
elaborou Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC
09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das Demonstrações Financeiras
conforme BRGAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional. 3.20.
Novas Normas Emitidas pelo IASB e pelo CPC Mudança nas Principais Práticas Contábeis ou Novas Normas Vigentes a
Partir de Janeiro de 2020 As práticas contábeis adotadas na elaboração das informações contábeis estão consistentes com as
divulgadas nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, portanto, devem ser
lidas em conjunto com estas informações financeiras, exceto pela adoção de novos pronunciamentos contábeis vigentes a
partir de 01 de janeiro de 2020, conforme mencionado abaixo: IFRS Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro - CPC
00(R2): Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual e as principais alterações se referem a: definições
de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas, critérios para Reconhecimento, Baixa, Mensuração, Apresentação
e Divulgação para Elementos Patrimoniais e de Resultado. A vigência dessa norma passou a ser aplicável a partir de 01 de
janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou a adoção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou impactos
nas informações financeiras da Companhia. Definição de Materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); Em
dezembro de 2018, o IASB emitiu a revisão de definição da materialidade da Apresentação das Demonstrações Contábeis,
Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro e as principais alterações se referem a: Posição Financeira e
Patrimonial, o Desempenho e os Fluxos de Caixa da entidade. A vigência dessa norma passou a ser aplicável a partir de 01 de
janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou a adoção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou impactos
nas informações financeiras da Companhia. As normas e interpretações novas e alteradas emitidas pelo IASB e pelo CPC,
descritas a seguir, ainda não estão em vigor. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se
cabível, quando entrarem em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2023: - Contratos de Seguro IFRS 17 – CPC 50; - Apresentação
das Demonstrações Contábeis CPC 26 - IAS. 4 - Impostos a Recuperar ou Compensar Os impostos a recuperar ou compensar
estão demonstrados pelo valor líquido de eventuais perdas na realização e assim se apresentam:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
13
2.069
2.166
4.294
Não circulante
3.798
1.529
18.184
13.036
3.811
3.598
20.350
17.330
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS
–
–
14.489
14.489
Imposto de renda e contribuição social
1.001
30.455
11.809
41.662
Imposto de renda retido na fonte – IRRF
3.827
3.585
18.273
17.243
Pis e Cofins
–
–
78.154
78.158
Outros
–
–
363
388
4.828
34.040
123.088
151.940
Provisão para perdas de realização e Redução a Valor Recuperável
(1.017)
(30.442)
(102.738)
(132.231)
Transferência de ativos mantidos para venda (Nota 7)
–
–
–
(2.379)
3.811
3.598
20.350
17.330
A realização dos créditos tributários de curto prazo se dará principalmente com a compensação dos impostos retidos de
folha de pagamento, impostos incidentes sobre a prestação de serviços e Impostos sobre Operações Financeiras (IOF).
O ativo não circulante é composto, principalmente, por créditos de imposto de renda, contribuição social e imposto de
renda retido na fonte. A Companhia está engajada em trabalhar na realização dos créditos de longo prazo, e tem a política
de provisionar para perda todos aqueles que julga não ser possível a realização. 5 - Ativos Não Circulantes Mantidos
Para Venda: Conforme Nota Explicativa 2, item b, os valores em Ativos não circulantes mantidos para venda em 2020
foram reclassificados para o imobilizado e referem-se a ativos da MMX Corumbá Mineração S.A., presentes no plano de
recuperação judicial.
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativos não circulantes mantidos para venda
–
–
–
18.371
–
–
–
18.371
A Administração da Companhia não tem por objetivo destinar seus ativos operacionais à venda e, sim, viabilizar sua
exploração comercial, intenção esta corroborada pela assinatura de Term Sheet junto a potencial investidor (vide Nota
Explicativa 24 – Eventos Subsequentes). 6 - Imobilizado: Os valores classificados como imobilizado em 2020 refere-se a
ativos da MMX Corumbá Mineração S.A., presentes no plano de recuperação judicial.
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MMX Mineração e Metálicos S.A. Em Recuperação Judicial - Companhia Aberta
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Imobilizado
–
–
14.500
–
–
–
14.500
–
Com relação ao valor contabilizado de R$ 14.500 mil, a Administração da Companhia esclarece que, oportunamente,
efetuará a reavaliação dos ativos da MMX Corumbá Mineração S.A., com base na expectativa de fluxos de caixa futuros
provenientes da retomada de sua exploração, viabilizada pelo término do contrato de arrendamento junto à Vetorial (sob
contestação judicial pela Companhia), em 2022, e pela iminente entrada de novo investidor (vide Nota Explicativa 24 –
Eventos Subsequentes).
7 - Investimentos: Movimentação dos investimentos
Equivalência
patrimonial 31/12/2020
31/12/2019
Controladas
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
73
–
73
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A.
4.993
–
4.993
Royalties a receber Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A.
4.798
–
4.798
9.864
–
9.864
Equivalência
patrimonial 31/12/2020
31/12/2019
Consolidado
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A. – MMX Metálicos
Mineração
26
–
26
Santa Duna Empreendimentos e Participações S.A. – MMX S/A
9.791
–
9.791
9.817
–
9.817
Movimentação do passivo a descoberto: Em 31 de dezembro de 2020, a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação
a) Saldos com partes relacionadas:

| CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - Bovespa: MMXM3

Judicial, MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial e a MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação
Judicial apresentaram patrimônio líquido negativo.
Passivo a descoberto
31/12/2019 Movimentação 31/12/2020
Controladas
MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em Recuperação Judicial
(75.070)
(2.489)
(77.559)
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
(26.205)
(421)
(29.626)
MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
(168.214)
930
(167.284)
(269.489)
(4.980) (274.469)
Participações societárias
Informações sobre as controladas
31/12/2020
Quantidade
Patrimônio
ações/
líquido (passivo Receita Resultado
Participação quotas(mil) Ativo Passivo a descoberto) líquida do período
Controladas diretas
MMX Corumbá Mineração S.A. Em Recuperação Judicial
95,03%
710.841 62.983 94.159
(31.176)
(6)
(3.600)
MMX Minérios
100,00%
482.155 39.423 116.982
(77.559)
–
(2.488)
MMX Sudeste Mineração S.A. Em Recuperação Judicial
99,99% 2.535.412.958 179.960 347.243
(167.283)
–
930
Porto Sudeste Participações
99,99%
999
1
–
1
–
–
8 - Partes Relacionadas: A Companhia e suas controladas firmaram em 26 de março de 2007 um contrato Master de Mútuos
Intercompany, entre si e com pessoas ligadas, cujas operações são documentadas na forma de notas de negociação que
determinam entre as partes envolvidas, o valor, a taxa de juros e o índice de correção, equivalente a 101% do CDI, bem como o
prazo de pagamento, que varia entre 180 e 360 dias.
Ativo

Controladora

Passivo
Outras Contas a receber
Notas de débito (i)
Mútuos (i)
Notas de débito (i)
Mútuos (i)
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
26.900
26.900
39.369
38.473
–
–
6.001
5.586
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
–
–
–
–
34
34
38.885
39.373
MMX Minérios
–
–
–
502
502
35.613
32.860
GVA
60.263
60.263
–
–
–
Outros
–
–
–
–
16.261
15.051
60.263
60.263
26.900
26.900
39.369
38.473
536
536
96.760
92.870
(i) Os saldos de rateio de despesas compartilhadas são relativos a serviços compartilhados cobrados através de rateio de
Consolidado
despesas da controladora MMX para suas controladas; (ii) Em 25 de setembro de 2015, os antigos acionistas da GVA Mineração
31/12/2020 31/12/2019
Ltda. renunciaram ao direito de crédito junto à MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial, tendo a holding MMX Passivo incorrido
36.801
33.574
Mineração S.A. assumido a responsabilidade pelo pagamento da dívida original. Assim, a MMX S.A registrou esse valor a Aumento de despesa
3.537
3.226
receber da MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial no ativo, uma vez que a MMX Mineração S.A. tem direito
Passivos mantidos para venda
(36.800)
Saldo ao final do período
40.338
–
Controladora
de regresso por conta da assunção dessa dívida.
Resultado
14 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia é representado por ações ordinárias, escriturais e
31/12/2020
31/12/2019
sem valor nominal.
Notas de débito Mútuos Notas de débito Mútuos
Ações ordinárias
MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
979
–
1.622
Qde.(mil)
(R$)
Eike Batista
–
(482)
–
(954) Em 31 de dezembro de 2019
6.488
30.000
MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial
–
(1.065)
–
(2.144) Em 31 de dezembro de 2020
6.488
30.000
MMX Metálicos Corumbá Ltda
–
(1.034)
–
(2.094) A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2020 assim se apresenta:
EBX Holding Ltda
(5)
(11)
Acionistas
Qde.(mil)
R$
%
–
(1.607)
–
(3.581) Centennial Asset Mining Fund LLC
1.365
6.312
21,04
Consolidado
Eike Fuhrken Batista
1.229
5.684
18,95
Passivo
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco
434
2.010
6,70
Notas de débito
Mútuos
Mercatto Botafogo Multimercado FI
179
829
2,76
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019 Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC - Pactual
101
468
1,56
Eike Fuhrken Batista
–
–
16.261
15.862 Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC
90
415
1,38
EBX holding Ltda
–
–
–
209 Outros
3.090
14.282
47.60
–
16.261
16.071 Total
6.488
30.000
100,00
b) Administradores: Os montantes referentes à remuneração da Administração da Companhia estão apresentados a seguir:
b) Custo na emissão de ações: O custo na emissão de ações está representado pelos custos de transação das operações de
Consolidado
subscrição de novas ações da Companhia pela Wisco Brasil Investimentos em Metalurgia Ltda. e pela SK Networks Co. Ltd.,
31/12/2020 31/12/2019 no montante de R$48.329 (R$48.329 em 31 de dezembro de 2019). c) Reserva de capital: A reserva de capital de R$58.688
Remuneração da diretoria
96
247 mil é representada pelo: (i) registro contábil do plano de opção de compra de ações no montante de R$56.869 mil e (ii)
Honorários do Conselho de Administração
200
116 ágio na emissão de ações da Companhia, no valor de R$1.819 mil, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 13
296
363 de maio de 2010. d) Lucros líquidos/(prejuízos) básicos e diluídos por ação: O lucro líquido/(prejuízo) básico por ação é
Controladora
9 - Empréstimos e Financiamentos:
calculado mediante a divisão do lucro líquido/(prejuízo) atribuído aos acionistas, pela quantidade média ponderada de ações
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
em circulação (total de ações menos as ações em tesouraria).
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Consolidado
Contratados em moeda estrangeira
31/12/2020 31/12/2019
Dólares norte-americanos
(80.868)
(120.425)
Títulos em juros fixos
158.883
123.215
–
– Prejuízo atribuído aos acionistas controladores
(180)
(270)
Encargos incorridos (5,99%a.a.)
81.741
57.671
–
– Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores
6.488
6.488
240.624
180.886
–
– Número de ações (em milhares de ações) - ações ordinárias
Prejuízo básico e diluído por ação
(12,49199) (18,60281)
Contratados em moeda local
15 - Receita de Vendas Bens ou Serviços:
Título sem Juros Fixos
Controladora
Consolidado
Indexados por CDI ou TJLP
3.750
3.750
–
–
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Encargos incorridos (3,04%a.a.)
1.821
1.663
–
–
–
–
256
1.251
5.571
5.413
–
– Receita de venda de produtos e serviços
–
–
(262)
(1.515)
246.195
186.299
–
– (-) Impostos sobre serviços prestados
–
–
(6)
(264)
Consolidado
16 - Despesas Administrativas:
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Controladora
Consolidado
Contratados em moeda estrangeira
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Dólares norte-americanos
Salários e encargos
(126)
(333)
(498)
(1.212)
Títulos em juros fixos
158.883
123.215
–
– Serviços de terceiros
(1.474)
(1.914)
(2.826)
(3.488)
Encargos incorridos (5,99%a.a.)
81.741
57.671
–
– Aluguéis e arrendamentos
–
(41)
(35)
(74)
240.624
180.886
–
–
Depreciação e amortização
–
–
–
–
Contratados em moeda local
(114)
(184)
(920)
(39.730)
Indexados por CDI ou TJLP
4.206
3.978
–
– Impostos e taxas
Encargos incorridos (3,04%a.a.)
1.821
1.892
–
– Provisão para não realização de créditos
24.913
(25.833)
24.982
(25.813)
6.027
5.870
–
– tributários (*)
–
–
(96)
(2)
246.651
186.756
–
– Multas e penalidades
Provisão para litígios e demandas judiciais
39
–
(377)
(32.164)
Controladora
Consolidado
10 - Impostos e Contribuições a Recolher:
Despesas diversas
(5)
(134)
(29)
(170)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
23.233
(28.439)
20.201
(102.653)
Imposto sobre operações financeiras - IOF
385
385
2.026
1.953
* O valor de R$ 25.006 foi revertido da provisão para não realização dos créditos porque a perda do saldo negativo referente
PIS, COFINS e CSLL retidos
6
3
82.851
81.748
à IR de 2013 foi consumada. Desta forma, ocorreu a reversão da provisão e a baixa efetiva na conta de outras despesas,
Imposto sobre serviços – ISS
7
4
–
21
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
6.766
6.247
19.399
18.121
demonstrada na nota explicativa 17 abaixo. 17 - Outras Receitas/(Despesas) Operacionais:
Contribuição social – CSLL
–
–
1.731
1.418
Controladora
Consolidado
Imposto de renda - IRPJ
–
–
4.865
4.006
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
REFIS
–
–
47.999
46.031
Redução ao valor Recuperável
–
–
419
Outros
4
10
9.328
9.247
Arrendamento Mina Corumbá
–
–
2.578
16.453
7.168
6.649
168.199
162.545
Perda/Ganho Impostos
(25.249)
–
(24.525)
–
Transferência de passivos relacionados
53
70
327
4.513
a ativos mantidos para venda
–
(46.971) Outros
(25.196)
70
(21.620)
21.385
–
115.574
11 - Provisão para Litígios e Demandas Judiciais: A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais de natureza 18. Resultado Financeiro
Controladora
Consolidado
cível, trabalhista e ambiental e em processos administrativos decorrentes do curso normal das operações. As provisões
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
para as perdas decorrentes destes processos são estimadas e atualizadas com base na avaliação dos assessores legais. a)
Contingências prováveis: A Companhia e suas controladas constituíram provisão para aquelas contingências que apresentam Despesas financeiras
Juros
(10.398)
(9.935)
(25.058)
(44.600)
Controladora
Consolidado
perdas avaliadas como prováveis.
(2.763)
(5.475)
(7.081)
(14.584)
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Juros sobre mútuo
(41)
(90)
(78)
(166)
Tributárias
–
517
517 IOF
(61.610)
(7.601)
(61.610)
(7.600)
Cíveis
230
230
288
288 Variação cambial
(641)
(467)
(665)
(468)
Trabalhistas
132
171
14.540
14.579 Outros
(75.453)
(23.568)
(94.492)
(67.418)
Ambientais
–
2.358
2.358
362
401
17.703
17.742 Receitas financeiras
Juros
372
986
7.102
14.759
Transferência para passivos relacionados a ativos
mantidos para venda
–
–
(2.252) Juros sobre mútuo
1.156
2.346
7.081
14.584
362
401
17.703
15.490 Rendimento de aplicações financeiras
–
–
137
377
–
1
1.545
1.242
As causas tributárias são referentes, principalmente, a autos de infração lavrados no âmbito fiscal sobre o recolhimento de ICMS, Outros
IRPJ, PIS, CSLL e COFINS. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas “in itinere”, horas extras, adicional
1.528
3.333
15.865
30.962
de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente de trabalho, equiparação salarial e Resultado financeiro líquido
(73.925)
(20.235)
(78.627)
(36.456)
verbas rescisórias. As contingências de natureza ambiental são relacionadas, principalmente, a processos abertos pelo IBAMA 19. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos: O Imposto de Renda e
e órgãos ambientais estaduais no âmbito administrativo. b) Contingências possíveis: A Companhia e suas controladas são a Contribuição Social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição
também objeto de ações trabalhistas, tributárias, cíveis e ambientais, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue: social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e da contribuição social sobre ativos
Controladora
Consolidado
e passivos e os valores contábeis das Demonstrações Financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Considerando a
Cíveis
27.315
27.315
190.717
190.717 existência de histórico de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social, bem como baseado nas projeções de evenTributárias
2.342.834
2.342.834
2.372.192
2.372.192 tuais resultados tributáveis futuros, a administração da companhia, ciente de um cenário de incertezas relacionadas à recupeTrabalhistas
601
483
12.029
11.911 ração dos créditos fiscais de imposto de renda e da contribuição social, optou por não reconhecer o ativo de imposto de renda
Ambientais
–
–
480.809
480.809 diferido. Em 31 de dezembro de 2020, os créditos tributários não reconhecidos pela Companhia totalizavam R$1.405.813 mil.
2.370.750
2.370.632
3.055.747
3.055.629 b) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações de ressarcimento relativa a contrato de prestação de
Controladora
Consolidado
serviços firmado com MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial e indenizações contratuais devido à paralisação
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
do Projeto Serra Azul. As causas tributárias referem-se, principalmente, aos autos de infração da Receita Federal do Brasil, Prejuízos fiscais
93.714
86.814
709.753
687.036
referentes à Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no Base negativa de contribuição social
33.737
31.253
255.511
247.333
ano base de 2007, no valor histórico de R$3.758.038 mil. As contingências trabalhistas referem-se principalmente às horas Ajuste Lei nº11.638/07–Ajuste a valor presente AVP)
(3)
(3)
(207.346)
(207.346)
“in itinere”, horas extras, adicional de periculosidade e insalubridade, indenização por danos materiais e morais, acidente Variação cambial
64.924
43.977
64.924
43.977
de trabalho, equiparação salarial e verbas rescisórias, além de condenações de Controladas em obrigações trabalhistas Redução ao valor recuperável de ativos
–
–
531.975
531.975
referentes a empregados de empresas contratadas. A maior contingência ambiental refere-se à Ação Civil Pública referente Provisão para contingências
136
136
21.715
21.715
a cancelamento de licenças ambientais devido a danos na área do empreendimento, cujo valor da causa é de R$459.792 Provisão para passivo a descoberto
(281.197)
(281.284)
(281.197)
(281.284)
mil. c) Auto de Infração IRPJ e CSLL: A Companhia é parte de ações na esfera administrativa e judicial, cuja probabilidade Provisão para não realização de impostos
3.279
10.329
20.229
27.279
avaliada por seus assessores é remota, não cabendo provisão ou divulgação em suas Demonstrações Financeiras. Em 28 de Provisão para perda de estoque
–
–
3.545
3.545
dezembro de 2012, a Companhia recebeu autos de infração da Receita Federal do Brasil, referentes a Imposto de Renda Pessoa Provisão para fornecedores
–
–
77.310
77.348
Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, supostamente devidos no ano base de 2007, no valor total aproximado Perda na Integralização de participação societária
60.227
60.227
60.227
60.227
a R$4.345.515 mil, sendo que o processo transitou em julgado administrativo e aguarda cobrança judicial no valor atualizado de Outros ajustes
130.067
130.065
148.478
147.274
R$705.818 mil. A decisão de primeira instância administrativa reduziu a autuação para cerca de R$1.700.000 mil, sendo que
104.884
81.514
1.405.124
1.359.079
tanto a MMX quanto a Receita Federal já interpuseram recursos. Baseada na avaliação de seus assessores jurídicos internos e
externos, a Administração estima a probabilidade de perda entre possível e remota. Visto que parte da pretensão da RFB já foi O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos não reconhecidos decorrem dos saldos de prejuízos fiscais e
julgada extinta no âmbito administrativo, atualmente o processo encontra-se aguardando cobrança judicial no valor atualizado diferenças temporárias que a Companhia e suas controladas não esperam realizar integralmente. c) A reconciliação do IRPJ/
de R$705.818 mil. Em sessão de julgamento a turma da CSRF negou provimento ao recurso especial da MMX. A PGFN opôs CSLL apurados conforme alíquotas nominais vigentes e os valores dos impostos registrados nos períodos de 31 de
embargos de declaração contra decisão da CSRF, os quais foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para ratificar parte do dezembro de 2020 e 2019 estão apresentados a seguir:
Controladora
Consolidado
Acordão da CSRF. Aguarda-se formalização do Acordão. 12 - Títulos de Remuneração Variável: Em abril de 2015, foi realizada
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
a permuta de títulos de remuneração variável baseados em royalties de emissão da MMX Mineração e Metálicos S.A. - Em
(80.868)
(120.425)
(80.052)
(117.988)
Recuperação Judicial por quotas classe “b” de emissão do Porto Sudeste Royalties Fundo de Investimento em Participações Prejuízo do período antes do IRPJ e CSLL
34%
34%
34%
34%
em Infraestrutura, fundo de investimento em participações, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.082.573/0001-19 (“FIP-IE”) de IRPJ e CSLL à alíquota nominal (34%)
227.892
169.728
221.471
208.687
titularidade da MMX. Conduzida via oferta secundária, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de Adições permanentes, líquidas e outros
(147.024)
(84.671)
(138.490)
(82.737)
16 de janeiro de 2009, onde a MMX ofertou até 354.585.423 (trezentas e cinquenta e quatro milhões, quinhentas e oitenta e Exclusões permanentes, líquidas e outros
–
–
996
2.707
cinco mil, quatrocentas e vinte e três) quotas classe b de emissão do FIP-IE, as quais deveriam ser necessariamente permutadas Total do IRPJ e CSLL
–
–
(1,24%)
(2,29%)
por Títulos MMXM11. Foi registrada a permuta dessa quantidade de quotas B, pela mesma quantidade de Títulos MMXM11 Alíquota efetiva
detidos pelo Banco Itaú BBA S.A. - Nassau Branch e Banco Bradesco S.A. Assim, os saldos que ficaram remanescentes, de Para fins de apuração de imposto de renda e da contribuição social, o regime de tributação adotado pela Companhia e suas
9.519.226 (nove milhões, quinhentos e dezenove mil, duzentos e vinte e seis) Títulos MMXM11, foram registrados no balanço Controladas é o lucro real trimestral. d) Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de rendimentos da Companhia estão
em 31 de dezembro de 2020 por R$25.446 mil (R$20.256 mil em 2019), representando 0,97% do total dos títulos M11, alocados sujeitas à revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de 5 (cinco) anos. Outros
no ativo não circulante da Companhia, com os respectivos títulos Port11 como espelho registrados no passivo não circulante. impostos, taxas e contribuições, estão, também, sujeitos a essas condições, conforme a legislação aplicável. Como a legislação
13 - Obrigações Ligadas à Retirada de Ativos e Reflorestamento: A Companhia e suas controladas têm obrigações ligadas é frequentemente sujeita à interpretação, não é possível assegurar a aprovação definitiva desses impostos e contribuições.
à retirada de ativos e de reflorestamento originados de exigências regulatórias quando do término dos respectivos direitos 20. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco: A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio
de exploração. Tais gastos são capitalizados e depreciados sobre a vida útil do ativo de longo prazo com base no método das de estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste
unidades produzidas. Os valores estimados para a situação de descontinuidade atual, de acordo com a previsão de vida útil em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas
restante dos empreendimentos, foram revisados considerando a expectativa de inflação de longo prazo (6,0% a.a.), ajustados não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco,
por prêmio de risco de mercado (5,0% a.a.) e, posteriormente, descontados pela taxa de desconto livre de risco ajustada de sendo essa determinação prevista na política de gerenciamento de risco aprovada pelo Conselho de Administração. Os valores
de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e suas controladas foram determinados por meio
9,61% a.a. As variações nas obrigações ligadas a retirada de ativos estão demonstradas a seguir:
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de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi
requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como
consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de
troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.
Os principais passivos financeiros, exceto por instrumentos financeiros derivativos, são classificados e mensurados ao custo
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
246.195
186.299
246.651
186.756
263.586
251.839
524.180
459.042
97.296
93.406
16.261
16.071
71.898
70.524
71.898
70.524
25.446
20.256
25.446
19.691
704.421
622.324
884.436
752.084
(i) Composta por Fornecedores e Obrigações com terceiros. (ii) Composta por Obrigações com aquisições de investimentos.
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de ativos
com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece
prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Uma parte dos ativos e passivos financeiros da Companhia
e Controladas tem seu valor justo similar ao valor contábil, tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar e a receber,
e dívidas “bullet” e de curto prazo. 20.1. Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities),
taxas de câmbio e de juros. 20.2. Risco cambial: Risco de flutuação nas taxas de câmbio, às quais podem estar associados
ativos e passivos da Companhia. 20.3. Risco de taxa de juros: O saldo remanescente do endividamento da Companhia está
100% atrelado a juros fixos, eliminado o risco da flutuação na taxa de juros. 20.4. Risco de liquidez: Em condições normais, 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. Entretanto, devido às dificuldades financeiras
da Companhia, a MMX Mineração S.A– Em Recuperação Judicial, MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial,
e MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial ajuizaram pedido de recuperação judicial. Dessa forma, os
pagamentos das obrigações da Companhia estão sendo tratados no âmbito da recuperação judicial. 20.5. Riscos Fiscais: As
declarações de Imposto de renda apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais.
Outros impostos estão igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. 21.
Informações por Segmento de Negócios: 21.1. Descrição dos segmentos: A Companhia é dividida em unidades de negócios
com base em produtos e serviços, com dois segmentos sujeitos a divulgações de informações. A Administração da Companhia
considera estes dois segmentos separados por região, porém com um único produto que é o minério de ferro (sistemas
Corumbá e Sudeste), o qual está sujeito a riscos e remunerações gerenciados por decisões centralizadas. A Administração
monitora separadamente os resultados operacionais dos segmentos, para poder tomar decisões sobre alocação de recursos e
avaliar o desempenho. Projetos e atividades: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia, através de suas controladas diretas
ou indiretas, desenvolve os projetos e atividades resumidos abaixo: a) Sistema Sudeste: O Sistema Sudeste manteve em seu
portfólio o ativo mineral denominado Bom Sucesso, projeto Green Field b) Sistema Corumbá: O Sistema Corumbá é composto
por complexo de extração de minério de ferro da MMX Corumbá Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial. A MMX Corumbá
Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial é detentora de direitos minerários e arrendatária de direitos de lavra no Município
de Corumbá, no Estado do Mato Grosso do Sul. 21.2. Balanços por segmento
Eliminações
Sistema
Sistema
Ajustes e
mantidos para
31/12/2020
Sudeste Corumbá
Corporativo
eliminações
venda
Consolidado
Ativo
Circulante
5.663
15.508
313
–
–
21.484
Não Circulante
174.297
47.476
195.540
(320.691)
–
96.622
Investimentos
–
–
9.890
(73)
–
9.817
Imobilizado
–
–
–
–
–
–
Intangível
–
–
–
–
–
–
179.960
62.984
205.743
(320.764)
–
127.923
Passivo
Circulante
333.489
51.570
1.069.090
(595.159)
–
858.990
Não circulante
13.754
42.590
27.143
–
–
83.487
Patrimônio líquido
(167.283)
(31.176)
(890.490)
274.395
–
(814.554)
179.960
62.984
205.743
(320.764)
–
127.923
Eliminações
Sistema
Sistema
Ajustes e
mantidos para
31/12/2019
Sudeste Corumbá
Corporativo
eliminações
venda
Consolidado
Ativo
Circulante
5.991
7.613
3.561
–
10.749
27.914
Não Circulante
170.226
44.473
186.201
(313.893)
(2.004)
85.003
Investimentos
–
–
9.890
(73)
–
9.817
Imobilizado
–
8.745
–
–
(8.745)
–
176.217
60.831
199.652
(313.966)
–
122.734
Passivo
Circulante
330.676
49.354
984.794
(583.382)
39.053
820.495
Não circulante
13.754
39.053
21.992
–
(39.053)
35.747
Patrimônio líquido
(168.213)
(27.576)
(807.134)
269.416
–
(733.508)
176.217
60.831
199.652
(313.966)
–
122.734
21.3 Demonstração dos resultados por segmento
Consolidado
Período findo em 31 de dezembro de 2020
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
Sudeste Corumbá Corporativo eliminações Consolidado
Receita de venda de bens e/ou serviços – MI
–
(6)
–
–
(6)
Receita de venda de bens e/ou serviços – ME
–
–
–
–
–
–
(6)
–
–
(6)
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
–
(6)
–
–
(6)
Resultado bruto
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais
(1.398)
(1.124)
22.723
–
20.201
–Resultado de equivalência patrimonial
–
–
–
–
–
Provisão para patrimônio líquido negativo
–
–
(4.980)
4.980
–
Outras receitas/(despesas) operacionais
574
3.005
(25.199)
–
(21.620)
(824)
1.881
(7.456)
4.980
(1.419)
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria
declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras (Individual e Consolidado) relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020. A Companhia informa, ainda, que seus números apresentados não possuem riscos ou
incertezas advindos da crise causada pelo coronavírus Sars–CoV–2 na Sociedade Brasileira e mundial. A Recuperabilidade dos
Ativos, Mensuração do Valor Justo, Provisões e Contingências Ativas e Passivas, assim como, Receitas e perdas esperadas
não sofreram e não sofrerão impactos. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. Joaquim Martino Ferreira – Diretor–Presidente e
Diretor de Relações com Investidores ; Fernando Hermanny – Diretor.
amortizado, como se segue:
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar(i)
Contas a pagar a partes relacionadas
Acordo GVA(ii)
Royalties MMXM11
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Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
Lucro/(prejuízo) do período consolidado

Receita de venda de bens e/ou serviços – MI
Receita de venda de bens e/ou serviços – ME
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Resultado bruto
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para patrimônio líquido negativo
Outras receitas/(despesas) operacionais
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
sobre o lucro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Consolidado
Período findo em 31 de dezembro de 2020
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
Sudeste Corumbá Corporativo eliminações Consolidado

4.926
(3.012)
1.914
1.090
(160)
930

1.286
(5.927)
(4.641)
(2.766)
(836)
(3.602)

2.571
(78.471)
(75.900)
(83.356)
–
(83.355)

7.082
(7.082)
–
4.980
–
4.980

15.865
(94.492)
(78.627)
(80.052)
(996)
(81.048)

Consolidado
Período findo em 31 de dezembro de 2019
Minério de ferro
Sistema
Sistema
Ajustes e
Sudeste Corumbá Corporativo eliminações Consolidado
–
1.251
–
–
1.251
–
–
–
–
–
–
1.251
–
–
1.251
–
(1.515)
–
–
(1.515)
–
(264)
–
–
(264)
(73.478)
–
–
19.027
(54.451)

(909)
–
–
2.269
1.360

(28.266)
–
(71.821)
89
(99.998)

–
–
71.821
–
71.821

(102.653)
–
–
21.385
(81.268)

(54.451)

1.096

(99.998)

71.821

(81.532)

8.221
2.722
5.436
14.583
30.962
(13.337)
(9.658)
(29.840)
(14.583)
(67.418)
(5.116)
(6.936)
(24.404)
–
(36.456)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
(59.567)
(5.840)
(124.402)
71.821
(117.988)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
(3.116)
409
–
–
(2.707)
Lucro/(prejuízo) do período consolidado
(62.683)
(5.431)
(124.402)
71.821
(120.695)
22. Cobertura de Seguros (Não auditado): A Companhia e suas controladas diretas e indiretas não adotam mais política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas
e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores independentes. 23. Assuntos Criminais Relacionados ao
Acionista Controlador: No dia 08 de agosto de 2019, em decorrência da operação Segredo de Midas, desdobramento da Lava
Jato, o empresário Eike Batista foi alvo de um mandado de prisão temporária. A prisão decorreu em razão de investigações
que apuram suposta ocorrência de crimes de manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada. Embora a
Companhia seja citada em algumas notícias, tanto o mandado de prisão temporária cumprido contra o Sr. Eike Batista, quanto
os demais eventos que culminaram em referidas notícias não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados pela
Companhia e/ou seus administradores. De toda maneira, estão sendo investigados os possíveis efeitos dos eventos relatados
nas notícias, assim como, informa estar atenta aos seus respectivos e eventuais desdobramentos, notadamente no que diz
respeito à Companhia. A Companhia e sua administração destacam, ainda, que não são afetados pelos efeitos da sentença
de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que condenou o Sr. Eike Batista a oito anos de
prisão, em regime semi aberto, por uso de informação privilegiada (insider trading) e manipulação de mercado, praticados
no ano de 2013, além do pagamento de multa no valor equivalente à 10.500 salários mínimos, tampouco possuem relação
ou envolvimento com quaisquer atos ou fatos atribuídos ao Sr. Eike Batista no âmbito deste processo. A Companhia não é
parte nesse processo. Essas medidas judiciais envolveram apenas o seu acionista controlador, o Sr. Eike Batista. A Companhia
não faz parte em qualquer dos inquéritos ou processos criminais relacionados ao Sr. Eike Batista. Não é de conhecimento da
Companhia quaisquer desdobramentos das operações acima, desde a revogação da prisão temporária do acionista controlador.
24. Eventos Subsequentes: Conforme divulgado por meio de Fato Relevante em 25 de março de 2021, a Companhia e suas
controladas MMX Sudeste Mineração S.A. (“MMX Sudeste”) e MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”), a Rubicon
Capital Partners Desenvolvimento de Negócios LTDA e o China Development Integration Limited (“Investidor”), celebraram
contrato (“Term Sheet”) vinculante, estipulando termos e condições para realização de investimento pelo Investidor na
Companhia ou suas controladas. No Term Sheet, ficou acordado, dentre outros aspectos, o seguinte: a) a emissão privada de
debêntures conversíveis em ações pela MMX e sua controlada MMX Sudeste, na forma de DIP Financing, nos termos do artigo
69–A a 69–F da Lei 11.101/2005; b) o compromisso de investimento do Investidor no valor de US$ 50.000.000,00, por meio
da aquisição, no todo ou em parte, das debêntures; c) Caberá ao Investidor decidir o valor que será direcionado à MMX e o valor
que será direcionado à MMX Sudeste, sendo eles utilizados exclusivamente para: i. o pagamento dos credores da MMX e da
MMX Corumbá na forma do Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado pela Companhia; ii. o desenvolvimento das Minas
do Sistema Corumbá (composto pelas Minas de Urucum e Rabicho); iii. o pagamento dos credores da MMX Sudeste no Plano
de Recuperação Judicial; e iv. O desenvolvimento inicial da Mina de Bom Sucesso. A Companhia informa que as emissões de
debêntures deverão observar a legislação aplicável, inclusive o direito de preferência de acionistas para sua aquisição, valendo
ainda destacar que a Companhia e o Investidor devem negociar em breve a taxa de conversão das debêntures em ações da
MMX. Contudo, a taxa de conversão deverá assegurar ao Investidor o controle da MMX. O investimento da CDIL na MMX ou
suas controladas previsto no Term Sheet tem como condições precedentes, dentre outras condições geralmente previstas
nesse tipo de compromisso: a. a reforma da decisão do juízo da Recuperação Judicial (4ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro) proferida em 21 de agosto de 2019, que decretou a falência da MMX e MMX Corumbá,
objeto de recurso apresentado pela Companhia perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Agravo de
Instrumento nº 0053657– 85.2019.8.19.0000), pendente de julgamento; b. a apresentação de novo Plano de Recuperação
Judicial da MMX e da MMX Corumbá, cujos termos e cláusulas sejam aceitos pelo Investidor, bem como sua aprovação pelos
respectivos credores, sendo que o Plano deverá prever a destinação do investimento; e c. a celebração de Aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial da MMX Sudeste.
CONSELhO DE ADMINISTRAÇÃO: Fernando Hermanny – Conselheiro Presidente; Paulo Esteves de Frias Villar – Conselheiro;
Almícar Piazetta Marques – Conselheiro. DIRETORIA: Joaquim Martino Ferreira – Diretor Presidente e Diretor de Relações
com Investidores; Fernando Hermanny – Diretor. Gleicilene de Almeida Lopes - Contadora - CRC–RJ 114629–O–8.
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AuDITORES INDEPENDENTES
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara
que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no parecer dos Auditores Independentes, datado em 29 de março
de 2020, relativo às Demonstrações Financeiras (Individual e Consolidado) do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. Joaquim Martino Ferreira – Diretor–Presidente e Diretor de Relações com Investidores;
Fernando Hermanny – Diretor.

RELATÓRIO DO AuDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS INDIVIDuAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em recuperação judicial. Rio detectados tempestivamente. Tais deficiências incluem a ausência de controles adequados de segregação de funções que
de Janeiro - RJ. Abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Fomos garantam a integridade e correta apresentação das informações apresentadas como um todo e análise do impacto do processo
contratados para revisar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em de recuperação judicial de suas Controladas nas respectivas demonstrações financeiras, principalmente no que tange a
recuperação judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem apresentação e mensuração de ativos remanescentes e análise para realização de valores a receber de partes relacionadas.
o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do Abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Devido à relevância dos assuntos
resultado abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, descritos nos parágrafos nº1 e nº2, incluídos na seção “Base para abstenção de opinião” acima, não foi possível concluirmos
incluindo o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Não expressamos uma opinião sobre estas sobre os valores não provisionados, sobre os ativos não circulantes disponíveis para venda, imobilizado, realização de valores
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, pois devido à relevância dos assuntos descritos na seção a receber de partes relacionadas e nem tampouco sobre a necessidade de efetuar ajustes adicionais decorrentes dos impactos
“Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas” não nos foi possível obter dos planos de recuperação judicial em relação aos saldos dos ativos da Companhia e suas controladas para fins de realização
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações aos seus valores recuperáveis, bem como, nos elementos componentes das demonstrações de resultado, dos resultados
financeiras individuais e consolidadas. Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, assim como não foi
e consolidadas: 1. Plano de recuperação judicial, valor recuperável de ativos e continuidade operacional: Conforme possível concluirmos se a utilização do pressuposto de continuidade operacional, base para a elaboração dessas demonstrações
mencionado na nota explicativa n° 1, em 16 de outubro de 2014, a Controlada MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, é apropriado, nem tampouco quais seriam os efeitos sobre os
Judicial, ajuizou na Comarca da Capital do Estado de Minas Gerais, pedido de recuperação judicial nos termos da Lei nº saldos dos ativos, passivos e nos elementos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
11.101/05, deferido em 22 de outubro de 2014, conforme decisão da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - MG. Em 19 de mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa caso essas demonstrações financeiras não fossem preparadas
dezembro de 2014, a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial apresentou plano de recuperação com a considerando esse pressuposto. Consequentemente, este relatório é emitido com abstenção de opinião. Ênfases: “Operação
discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, demonstração de sua viabilidade econômica e laudos Lava Jato” e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa n°23, em
econômico-financeiros e de avaliação dos ativos dela. O plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores em 28 de decorrência da operação Segredo de Midas, desdobramento da “Operação Lava Jato”, em 08 de agosto de 2019, cumpriu-se o
agosto de 2015 e homologado em 23 de setembro de 2015 pelo Juiz da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte - MG. Em 28 de mandado de prisão temporária emitido contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações de crimes de manipulação de
outubro de 2016 foi concluída a alienação de parte de determinados ativos, conforme previsto no plano de recuperação mercado e utilização de informação privilegiada. A administração da Companhia, entende que o mandado de prisão temporária
judicial. Em 22 de novembro de 2017, foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores, aditivo ao plano original, no que diz e os demais eventos que culminaram em notícias, não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados pela
respeito à forma de venda da UPI Fazendas e UPI Terminais. Em outubro de 2018, foi finalizado o leilão judicial das fazendas Companhia e/ou os seus administradores. Essas investigações e medidas judiciais envolveram o seu acionista controlador, Sr.
(UPI Fazendas e UPI Terminais), com arrecadação total de R$12.932 mil. Neste sentido, em 31 de outubro de 2018, realizou-se Eike Batista e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. Outros assuntos criminais envolvendo
a competente reunião de credores para apresentação dos resultados dos leilões, bem como para deliberação dos próprios o acionista controlador e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa
sobre propostas adicionais de aquisição e sobre o destino dos ativos não arrecadados ou objetos das referidas propostas. Deste n°23; a sentença proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ao Sr. Eike Batista, por uso de informação privilegiada
modo, os credores presentes, deliberaram pela aceitação de 03 (três) propostas de aquisição e ato contínuo, suspenderam a (insider trading) e manipulação de mercado, praticados no ano de 2013. A administração da Companhia, entende que a
reunião de credores, data na qual a reunião foi retomada e todos os imóveis ainda pertencentes à MMX Sudeste Mineração S.A. sentença e os demais eventos que culminaram em notícias, não estão de qualquer forma associados e/ou foram praticados
- Em Recuperação Judicial Mineração S.A. foram arrematados, tendo a MMX Sudeste Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial pela Companhia e/ou os seus administradores. Essas medidas judiciais envolveram apenas o seu acionista controlador, o Sr.
Mineração S.A., recebido uma proposta de R$20.000 mil, a qual foi aceita em 24 de abril de 2019, após a renúncia ao direito de Eike Batista. Outros assuntos: Demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado: Fomos também
preferência dos sócios-quotistas das sociedades detentoras dos terminais que compõem a UPI Terminais. O preço de aquisição contratados para revisar, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
da UPI Terminais foi devidamente pago no dia 30 de abril de 2019. Entretanto, até a presente data, não houve nenhuma cuja apresentação é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e considerada
formalização referente a essa alienação, e, portanto, a Companhia e sua Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos
Recuperação Judicial não mensuraram, até a presente data, todos os possíveis efeitos decorrentes dessa alienação. Em 25 de procedimentos de revisão descritos anteriormente. Devido à relevância dos assuntos descritos nos parágrafos nº1 e nº2,
novembro de 2016 a Companhia e sua Controlada MMX Corumbá Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá”), incluídos na seção “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível efetuar procedimentos de revisão suficientes que nos
realizaram suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, nas quais os acionistas ratificaram a decisão de ajuizar Pedido permitissem concluir se tomamos conhecimento de algum fato que nos levasse a acreditar que as demonstrações do valor
de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 51 e seguintes da Lei nº 11.101/05, perante a Comarca da Capital do Estado do Rio adicionado não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis
de Janeiro - RJ. O Pedido foi deferido pelo Exmo. Juiz titular da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, em 19 individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Consequentemente, este relatório é emitido com abstenção de opinião.
de dezembro de 2016. O plano de recuperação judicial foi apresentado em 23 de março de 2017 e a Assembleia Geral de Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes relativos aos balanços
Credores (“AGC”) foi realizada na data de 24 de abril de 2019. A AGC da Companhia e da sua Controlada MMX Corumbá patrimoniais, individuais e consolidados, em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparação, foram
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial (“MMX Corumbá” e, em conjunto com a Companhia, “Recuperandas”), no âmbito do anteriormente por nós auditados, cujo relatório datado em 31 de março de 2020, foi emitido com abstenção de opinião,
Processo de Recuperação Judicial de nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“AGC”). A AGC foi instalada e na ocasião foram contendo ressalvas descritas na seção “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
apresentados aos credores ajustes realizados ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas. Os credores, por consolidadas”, com relação à continuidade operacional da Companhia, controles internos com fraquezas significativas e as
unanimidade, deliberaram a suspensão da AGE para análise dos ajustes, que tinha previsão para retomada da AGC para ênfases acima relatadas. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
deliberação, no dia 17 de maio de 2019, às 14:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento ABERJ, financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
localizado na Av. Rio Branco, n° 81, 19° andar, Centro. Após mais algumas suspensões, no dia 01 de julho de 2019 o Plano de de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que
recuperação Judicial das recuperandas, foi aprovado em todas as classes de credores, por crédito e nas classes I e IV por cabeça, ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
sendo que na classe III o Plano recebeu voto favorável de mais de 40% por cabeça. Conforme Fato Relevante divulgado pela independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
Companhia em 21 de agosto de 2019, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro prolatou sentença por meio a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
da qual decretou a falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. no âmbito do Processo de Recuperação aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
Judicial nº 866- 57.2016.8.19.0001. A Companhia interpôs Agravo de Instrumento de modo a modificar a decisão e, no mérito, demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
revertê-la integralmente. Em 28 de agosto de 2019 a Companhia tomou conhecimento da decisão proferida pelo Exmo. tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
Desembargador Benedicto Abicair, relator do Agravo de Instrumento, por meio da qual foi suspensa a decisão combalida. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
Ainda não ocorreu o julgamento de mérito do recurso de Agravo de Instrumento. A Companhia e sua Controlada MMX Corumbá financeiras. Responsabilidade do auditor independente pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossa
Mineração S.A. - Em Recuperação Judicial não mensuraram até a presente data todos os possíveis efeitos decorrentes dos seus responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da companhia de
respectivos planos de recuperação judicial para fins de ajuste aos seus valores realizáveis, tendo em vista inclusive a acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e internacionais é a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido
dependência dos eventos futuros acima mencionados, o que pode afetar de maneira significativa a definição dos seus valores. ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou prejuízos acumulados, individual e consolidado, de apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras. Somos
R$758.322 mil, o passivo circulante individual e consolidado da Companhia excedeu o ativo circulante individual e consolidado independentes em relação à companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
em R$953.136 mil e R$852.007 mil, respectivamente, e apresentou patrimônio líquido negativo, individual e consolidado, de do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais
R$812.933 mil e R$814.554 mil, respectivamente. Para reverter esta situação, a continuidade operacional da Companhia e de responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
suas controladas, conforme divulgado acima, depende do sucesso da conclusão dos seus respectivos planos de recuperação Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
judicial, além da necessidade do aporte de recursos de novos investidores para continuar os projetos que permanecerão no
portfólio das controladas. 2. Controles internos com fraquezas significativas: A Companhia apresenta fraquezas relevantes
nos controles internos relacionados ao processo de elaboração das informações contábeis individuais e consolidadas, gerando
Mário Vieira Lopes
Marcio Alves Gonçalves Marçal
uma razoável possibilidade de que erros materiais nas referidas demonstrações financeiras não tenham sido prevenidos ou
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0 Contador - CRC-RJ-106.004/O-8

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 1º de abril de 2021

Financeiro 35

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
“Sermos os Melhores naquilo que nos propusermos a fazer com foco absoluto em nossas atividades garantindo de simplificação e eficiência da estrutura organizacional. Não obstante, a GRANFINO demonstrou uma impressionante
os melhores produtos aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de capacidade de navegar em um período de muita turbulência, apoiado por uma estratégia de marketing, força de venda e
um futuro melhor a todos os nossos colaboradores” - Esta e a Missão da GRANFINO, que neste ano de 2021 ira um surpreendente compromisso de seu quadro de colaboradores, fazendo com que se saísse mais forte e com um senso
completar 70 Anos de atividades. Senhores Acionistas: É com grande satisfação que a administração das INDÚSTRIAS de responsabilidade e compromisso de melhor atender seus milhares de clientes. No que tange ás nossas operações, obtiGRANFINO S.A., dirige-se aos seus Acionistas para em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentar-lhe o vemos uma diminuição na venda dos nossos produtos em tonelagem em 5,73%, e um aumento em nosso faturamento, da
Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados do Exercício a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e ordem de 10,54% em relação ao exercício de 2019, com o resultado operacional em R$ 9.622.907,36(sem os impostos), tal
a Demonstração do Fluxo de Caixa acompanhadas das Notas Explicativas da Diretoria relativas às operações da sociedade aumento se deve ao fato de reajuste de preço, pois em 2019 o preço médio era R$ 2,86 por kg já em 2020 o preço médio
no exercício de 2020. O ano de 2020 , se notabilizou pela pandemia do novo Corona vírus (COVID 19) que provocou crise era de R$ 3,89 um aumento de R$ 0,53 por kg , tal aumento se justifica em virtude da alta dos preços das Commodities. A
sanitária e econômico-financeira de alcance mundial, cujos efeitos ainda hoje são sentidos globalmente, inclusive no Brasil. alta carga tributária em nosso País, continua sendo o principal entrave para as empresas de uma forma geral, principalmente
Esses impactos impuseram a Granfino desafios de toda a ordem – operacionais – administrativos e financeiro, mas que a do seguimento de alimentos que está vulnerável à política fiscal existente e sujeita as disparidades oriundas de uma guerra
companhia soube navegar a fim de manter a continuidade de seus negócios e a sua solida saúde financeira, sem perder o fiscal sem precedente nos estados. Esse resultado, proporcionou à administração, encaminhar propostas ao Conselho, de
foco na preservação da integridade física e mental de seus funcionários e terceirizados. Ao longo do exercício a Companhia uma distribuição de dividendos da ordem de R$ 2.842,982,23, o que totaliza R$94,766 por lote de 1.000 ações, permanemanteve a sua unidade de negócios em plena operação, sem sofrer interrupções, paralisações ou suspensões de qual- cendo o saldo, após as deduções Reserva Legal, à disposição da Assembleia para outras finalidades. A Diretoria, mais uma
quer natureza, Usamos os mais rígidos padrões sanitários de prevenção, contenção e combate ao contagio da Covid-19. vez vem agradecer a todos aqueles que de qualquer forma, dedicação e confiança colaboraram para que nossa empresa
Ao mesmo tempo adotou medidas de contenção do caixa e contenção de custos e despesas, bem como administrativas alcançasse o resultado acima. Nova Iguaçu, 30 de Março de 2021. A DIRETORIA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 2020 E 2019 (EM REAIS)
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2020 E 2019 (EM REAIS)
PASSIVO
31/12/2020
31/12/2019
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
CIRCULANTE
CIRCULANTE
229.506.847 202.802.731
Fornecedores (nota9)
21.071.693
20.121.189 Vendas Liquidas
Caixa (nota 3)
11.532
32.610 Financiamentos (nota 10)
(164.672.431) (149.061.757)
2.216.333
3.916.621 Custo das Vendas (nota 14)
64.834.416 53.740.974
Depositos Bancários a Vista
(490.852)
(1.985.252) Impostos e Taxas a Recolher (nota 11)
2.047.646
1.905.092 Lucro Bruto s/Vendas
2.498.692
2.138.262 Despesas c/Vendas
Aplicações Financeiras
4.628.609
1.408.770 Ordenados e Salarios a Pagar
802.676
678.233
486.824
- Propaganda e Publicidade (nota16)
Contas a Receber - Clientes (nota 4)
19.839.618
21.676.986 Provisão p/Imposto de Renda (nota 11)
15.546.431 14.688.116
177.417
- Pessoal e Encargos (nota 15)
Estoque ( nota 5 )
27.323.032
20.399.090 Provisão p/Contr Social (nota 11)
19.936.153 20.887.701
Parcelamentos (nota12)
1.288.157
2.131.324 Outras Despesas (nota 16)
Outras Contas a Receber
133.634
153.796 Dividendos a pagar
36.285.260 36.254.050
2.842.983
171.923
Impostos a Recuperar (nota 6)
1.454.650
1.561.832
32.629.744
30.384.411 Gastos Gerais
Honorários da Diretoria (nota 17)
648.374
647.374
389.039
1.003.863 NÃO CIRCULANTE
Crédito Trib.a Compensar (nota 7)
5.782.997
5.571.469
84.620
2.327.767 Pessoal e Encargos (nota 15)
53.289.261
44.251.696 Financiamentos
6.801.593
5.227.544
Diretores e Acionistas
2.006.746
3.055.639 Despesas Administrativas (nota 17)
NÃO CIRCULANTE
1.125.074
334.445
Parcelamento Federal Lei 11941 (nota 12)
4.491.876
4.896.519 Impostos e Taxas (nota 19)
Realizável a Longo prazo
5.329.259
6.097.333
6.583.242
10.279.925 Despesas Financeiras (nota 18.1)
Receitas Financeiras (nota 18.2)
(1.484.835)
(963.258)
Despesas Antecipadas
284.608
42.217 PATRIMONIO LIQUIDO
18.202.462 16.914.907
844.411
763.796 Capital Social ( nota 13.a )
18.000.000
18.000.000
Depósitos Judiciais
Depreciação do Exercicio
1.683.356
1.609.759
1.129.018
806.013 Reserva de Lucros
(959.569)
(849.768)
2.712.255
2.143.658 Parcela Atribuida ao Custo
Investimentos
650.191
650.191 Reserva Legal (nota 13b)
723.786
759.992
Reserva de Expansão (nota 13b)
12.514.431
3.496.743
17.346.150
18.596.836 Ações em Tesouraria
Imobilizado (Nota 8)
9.622.907
(187.974)
(25.051)
- Lucro Operacional
7.531.263
416.928
Total Ativo Não Circulante
19.125.360
20.053.041 Resultados acumulados
33.201.634
23.640.401 Receitas não Operacionais
74.000
40.607
TOTAL DO ATIVO
72.414.621
64.304.737 TOTAL DO PASSIVO
72.414.621
64.304.738 Resultado Venda de Ativo Fixo
Lucro Antes do I.Renda e CSSL
17.228.170
269.561
DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM REAIS)
Provisão p/Imposto de Renda
(4.299.705)
(37.280)
Provisão p/Contr.Social
(1.556.534)
(79.556)
Capital Ações em
Reserva Reserva de
Reserva
Lucros /Prejuizo
11.371.931
152.724
HISTÓRICO
Realizado Tesouraria
Legal
Expansão de Capital
do periodo
TOTAL Lucro Liquido do Exercicio
379,06
5,09
Saldo em 31.12.18
18.000.000
- 2.136.023
2.532.518
(0)
22.668.540 Lucro por lote de 1.000 ações
Aumento de Capital
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Lucro do Exercício
152.724
152.724
01 DE JANEIRO de 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)
Apropriação de Lucro
2020
2019
Ajuste Exercícios Anteriores
857.318 Das Atividades Operacionais
11.371.931
152.724
Reserva Legal
7.636
(7.636)
- Lucro Líquido do Exercício
Reserva de Expansão
964.225
(106.907)
- Ajustes para conciliar o resultado
Dividendos Propostos
(38.181)
(38.181) ao fluxo de caixa das atividades
1.683.356 1.609.759
Saldo em 31.12.19
18.000.000
- 2.143.659
3.496.743
(0)
23.640.401 Depreciação
Aumento de Capital
- Ajustes de exercicios anteriores
Lucro do Exercício
11.371.931
11.371.931 Diminuição (aumento) nos ativos
1.837.369
283.908
Apropriação de Lucro
- Contas a receber de Clientes
(6.923.942) (762.519)
Ajuste Exercícios Anteriores
1.057.336
1.057.336 Estoques
20.163 1.154.468
Reserva Legal
568.597
(568.597)
- Outras contas a receber
107.181 (581.951)
Reserva de Expansão
7.960.352
(7.960.352)
- Impostos a Recuperar
(242.391)
(40.427)
Recompra de Ações
(25.051)
(25.051) Despesas Antecipadas
Dividendos Propostos
(2.842.983)
(2.842.983) Investimentos Diversos
(80.614)
(46.353)
Saldo em 31.12.2020
18.000.000
(25.051) 2.712.256
12.514.431
(0)
33.201.634 Depósitos Judiciais
Aumentos (diminuição) nos Passivos
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)
Fornecedores
(950.504) 3.438.815
Impostos/Taxas/Contribuições Sociais a Recolher
142.554 (400.791)
1. Informações Gerais. As INDUSTRIAS GRANFINO S.A é uma sociedade
31.12.2019
Salários e encargos sociais a recolher
360.430
785.468
por ações de capital fechado tendo como atividade principal a industrialização
Taxa de depreDepre2.671.060 (513.532)
e a comercialização de gêneros alimentícios em geral, tais como Farinha de
ciação a.a%
Custo
ciação
Líquido Dividendos a Pagar
(1.700.289)
637.025
Mandioca, Fubá e derivados, Farofa, Arroz, Feijões Variados, fabricação de Terrenos
26.655
26.655 Parcelamentos
rações para animais. Importação e comercialização de azeite; podendo por Edificações
0
10.567.899 (4.789.530) 5.778.369 Provisões IR e CSLL
decisão da diretoria dedicar-se a qualquer outra atividade sempre que os Instalações
0
1.868.944 (1.867.037)
1.907 Caixa Líquido usado nas atividades operacionais 8.296.305 5.716.595
Atividades de Investimentos
interesses sociais assim o exigirem. 2. Apresentação das demonstrações Máquinas e
contábeis e principais práticas contábeis. 2.1. Base de apresentação Equipamentos
0
14.589.129 (11.481.572) 3.107.557 Aumento dos Investimentos
(432.669) 5.867.982
das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram Informática
0
2.916.081 (2.379.693)
536.387 Aumento do Imobilizado
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis Moveis e utensílios
0
703.543
(657.127)
46.416 Caixa Liquido usado nas atividades de investimentos (432.669) 5.867.982
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, que Veículos
0
8.815.113 (3.774.587) 5.040.526 Atividades de Financiamentos
Emprétimos a sócios
(1.048.893) (250.784)
compreende aquelas incluídas nos pronunciamentos, as orientações e as Imobilizado Leasing
3.943.435 (5.904.526)
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC Financeiro
2.732.038 Empréstimos
PME – NBC TG 1000). 2.2. Sumário das principais práticas contábeis Outros
4% e 10%
1.459.576
(132.595) 1.326.981 Dividendos propostos
adotadas. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas
40.946.939 (25.082.141) 18.596.836 Caixa Liquido proveniente das atividades de
2.894.542 (6.155.310)
práticas contábeis adotadas no Brasil, a saber: a. Moeda funcional e As movimentações dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 financiamento
Aumento /redução liquido do caixa e equivalente de caixa
de apresentação. As demonstrações contábeis são apresentadas em estão assim representadas:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio (3.426.633)
649.221
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações
31.12.2020 Caixa e equivalentes de caixa no Fim do Exercício
7.331.545 (3.426.633)
financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o valor mais Saldo inicial
40.946.939 Aumento /redução liquido do caixa e
próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Caixa e equivalentes Adições
432.669 equivalentes de caixa
10.758.178 (4.075.854)
de caixa. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários Saldo Final
41.379.608
disponíveis. Equivalentes de caixa são depósitos bancários de curto prazo,
31.12.2020 31.12.2019
31.12.2019 16 Outras despesas com vendas
de alta liquidez, e são prontamente conversíveis em um montante conhecido Saldo inicial
(6.620.061) (5.846.337)
37.986.387 Comissões e corretagens
de caixa, estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. b. Adições
(2.601.626) (3.379.442)
2.960.552 Terceirização de mão de obra
Contas a receber. Correspondem aos valores a receber de clientes pela Saldo Final
(1.220.149) (1.256.532)
40.946.939 Diesel
venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das 9 Fornecedores
(579.824)
(391.676)
31.12.2019 31.12.2019 Manutenção de veículos
atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão Fornecedores nacionais
(3.450.922) (3.957.706)
19.272.082 18.206.361 Contratos e encartes
com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco
(236.404)
(198.521)
1.799.611
1.914.829 Energia elétrica
dos créditos, que considera o percentual de duplicatas vencidas, a liquidez Fornecedores estrangeiros
Serviços prestados P.J.
(760.734) (1.006.383)
21.071.693
20.121.189
de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas sobre
(654.234)
(524.936)
31.12.2020 31.12.2019 Seguros de veículos
os valores a receber. c. Estoques. Os estoques estão demonstrados pelo 10 Empréstimos e financiamentos
Alimentação
(457.721)
(554.153)
Consórcios
a
pagar
Santander
0
209.666
menor valor entre o valor líquido de realização e o custo médio de produção
Carga e descarga
(551.774)
(694.435)
Banco
Itaú
S.A.
1.457.498
3.666.465
ou preço médio de aquisição. O valor líquido realizável corresponde ao
Vale transporte
(206.419)
(191.711)
Banco
Bradesco
S.A.
169.463
847.314
preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados
Peças e materiais
(7.640)
(2.474)
Banco
do
Brasil
S.A.
0
0
de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da
Pedágios
(257.323)
(314.381)
FINAME
532.355
1.306.128
venda. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são
Fretes e carretos
(1.154.825) (1.408.365)
0
16.160 CEDAE
constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. d. Ativo Itau Consórcio
(125.327)
(101.142)
141.638
198.655 Outros
e passivo circulante e não circulante. Os ativos são demonstrados pelos Portobens
(1.853.848) (1.737.738)
2.300.953
6.244.388
valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis,
(20.738.829) (21.565.934)
2.216.333
3.916.621 17 Despesas administrativas
incluindo, se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias Passivo circulante
31.12.2020 31.12.2019
84.620
2.327.767 Manutenção de software
correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos mensais Passivo não circulante
(467.027)
(547.787)
pactuados é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos
2.300.953
6.244.388 Telefonia móvel
(204.391)
(192.920)
proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações 11 Obrigações tributárias
31.12.2020 31.12.2019 Exames médicos
(242.477)
(280.260)
são apropriados dentro do próprio mês, pro rata dia. A Administração da ICMS a recolher
797.480
791.206 Serviços prestados P.F.
(92.238)
(38.452)
Companhia não identificou a necessidade de constituição de ajuste a ICMS complementar a recolher
3.563
1.267 Serviços prestados P.J.
(2.980.853) (1.446.944)
valor presente de seus ativos e passivos, conforme previsto no CPC 12. IPI a recolher
42.745
107.318 Lucros distribuídos para empregados
(15.273)
(222.877)
e. Apuração do resultado e reconhecimento de receita. O resultado INSS a recolher-terceiros
5.523
27.337 Manutenção de hardware
(312.548)
(279.068)
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. FGTS a recolher
(13.562)
(34.386)
166.168
198.335 Cursos e seminários
f. Estimativas contábeis. A elaboração de demonstrações contábeis IRRF a recolher-salários
(50.027)
(56.208)
238.520
75.579 Serviços de internet
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a IRRF a recolher-terceiros
(271.110)
(256.159)
5.058
6.734 Plano de saúde
Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas PIS a recolher
(73.288)
(85.815)
15.774
(48.162) Material de expediente
contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas COFINS a recolher
(4.232)
(6.849)
72.550
(203.591) Peças e materiais
e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, intangível e ISS a recolher
(50.164)
(102.531)
15.060
29.453 Vale transporte
provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas
(86.282)
(47.967)
7.148
17.434 Manutenção predial
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido CSLL/PIS/COFINS retidos a recolher
Energia elétrica
(120.100)
(123.203)
Provisâo
p/
IR
-PJ
486.824
79.556
a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia
(35.177)
(43.807)
Provisão p/ Contribuição Social
177.417
37.280 Telefonia fixa
revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.
Medicamentos
(105.067)
(120.542)
Convênio
Senai
a
recolher
14.745
11.119
31.12.2020
31.12.2019
3 Caixa e equivalentes de caixa
(38.960)
(39.871)
Convênio Sesi a recolher
22.117
16.679 CEDAE
Caixa
11.532
32.611 ICMS Retido a recolher
(78.994)
(79.377)
82.635
159.647 Manutenção equipamentos (ou máquinas)
(408.250)
(43.531)
Bancos conta movimento
(490.852)
(1.985.252) Contribuição Sindical
0
0 Honorários advocatícios
Alimentação
(176.077)
(261.195)
4.628.609
1.408.771 INSS a Recolher-folha
Aplicações financeiras
558.558
597.901 Outros
(1.623.872) (1.565.169)
4.149.289
(543.870) Icms Impostos não recuperados
0
0
(7.449.967) (5.874.918)
2.711.887
1.905.092 18 Receitas e despesas financeiras
31.12.2020
31.12.2019
4 Contas a receber - clientes
Duplicatas a receber
19.839.618
21.676.986 A Companhia optou pelo REFIS, normatizado pela Lei 11.941/09 e MP 470/09, 18.1 Despesas financeiras
31.12.2020 31.12.2019
Cheques a receber
762.842
750.273 para parcelamento de seus tributos. Os parcelamentos são amortizados Descontos concedidos
(3.516.664) (4.533.928)
(325.228)
(119.500)
Devoluções de clientes
0
0 mensalmente e estão atualizados monetariamente pela variação da SELIC. Despesas bancárias
0
(3.771)
Cheques devolvidos
174.711
174.711 Em 2017 a empresa optou também pelo Parcelamento PERT da MP 783/17. Juros sobre empréstimos bancários
Os valores estão apresentados conforme a seguir:
Despesas de cobranças
(172.153)
(204.427)
Créditos não identificados
(507.063)
(499.917)
(276.995)
(158.511)
31.12.2020 31.12.2019 Variação cambial passiva
Adiantamento de clientes
(173.965)
(138.635) Passivo circulante
(63.637)
(64.793)
1.288.157 2.131.324 Encargos/multas/juros Parc. PERT
20.096.143
21.963.418 Passivo não circulante
(16.950)
(12.029)
4.491.876 4.896.519 Variação monetária parc. MP 783/17 Parc. PERT
5 Estoques
31.12.2020
31.12.2019
(357.381)
(237.704)
5.780.033 7.027.843 Variação monetária parcelamento Lei 11.941
(5.073)
0
Mercadorias (Revenda)
66.132
116.067 13 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social integralizado da Companhia Despesas diversas
(1.065)
(5.927)
Produtos acabados
8.628.296
4.593.237 em 31 de dezembro de 2019, em moeda corrente nacional, é de 18.000.000,00 Juros pagos
Variação monetária passiva
0
0
Matérias primas
8.166.021
6.428.644 (Dezoito milhões de reais), representado por 30.000.000 de ações nominativas, sem Seguros sobre operações financeiras
0
0
valor
nominal,
sendo
23.723.885
ordinárias
e
6.276.115
preferenciais.
b.
Reserva
de
Embalagens
2.734.266
2.351.812
(896)
0
lucros. A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro IOF
Material de expediente
5.787.526
4.647.896 líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social.
Juros s/ Leasing
(83.832)
(35.351)
Encargos emprestimos / Leasing financeiro
(509.384)
(721.393)
Estoques em poder de terceiros
1.940.791
2.261.434
31.12.2020 31.12.2019
(5.329.259) (6.097.333)
27.323.032
20.399.090 Lucro Liquido do exercicio
11.371.931
152.724
31.12.2020 31.12.2019
2.842.983
38.181 18.2 Receitas financeiras
6 Impostos a recuperar
31.12.2020
31.12.2019 Dividendos Propostos no ano
(22.730)
11.734
568.597
7.636 Receita de aplicação financeira
IRRF a Recuperar
0
0 Reserva Legal
(342.579)
292.268
7.960.352
106.907 Descontos obtidos
ICMS imobilizado
659.341
659.559 Reserva de Expansão
(534.035)
408.770
31.12.2020 31.12.2019 Juros recebidos
IRPJ a recuperar
463.758
463.758 14- Receita operacional líquida
Variação cambial ativa
(306.672)
119.039
CSLL a recuperar
166.233
166.233 Receita operacional bruta
(1.035)
0
Receita bruta de vendas
273.633.573 244.363.541 Variação monetária ativa
Receitas diversas
(82.042)
70.303
165.319
161.082 Deduções da receita
IRRF sobre aplicação financeira a recuperar
(195.742)
61.143
1.454.651
1.450.632 Cancelamentos e devoluções de vendas
(6.663.334) (5.498.920) Bonificações recebidas
(1.484.835)
963.258
7 Créditos Tributários a Compensar. A Sociedade Entrou com recurso no ICMS sobre vendas
(28.133.921) (25.392.354)
(6.814.094) (5.134.075)
ano de 2019 sobre a exclusão do Pis/Cofins na Base de Calculo tendo seu PIS e COFINS
(7.173.849) (7.051.377)
31.12.2020 31.12.2019
processo Transitado em Julgado em Janeiro do Ano de 2020. Adquirindo o IPI
(806.517) (1.464.987) 19 Impostos, Taxas e Contribuições
86.239
90.487
direito de utilizar o Crédito em compensações futuras
ICMS ST sobre vendas
(1.349.105) (2.153.172) Confederações e Similares
86.460
17.516
Pis/Cofins Exclus. Base de calc.Trans.em Julgado
150.380 Receita operacional líquida
229.506.847 202.802.731 Custas Processuais
36.069
35.061
Crédito Pis Exclusão Base de calc.NFS
14.925 15 Despesas com pessoal
31.12.2020 31.12.2019 IPTU
80.179
43.350
Base Negativa de IRPJ e CSLL
155.893 Salários
(8.946.940) (8.526.165) Taxas Diversas
45.418
93.993
67.841 INSS
Crédito Cofins Exclusão Base de calc.NFS
(2.475.954) (2.331.332) Multas Fiscais Não Dedutíveis
0
0
389.039 Salário administrativo
(3.146.936) (3.010.423) Ajustes de Valores a Receber
0
0
31.12.2020
8 Imobilizado
INSS administrativo
(1.069.146) (1.041.076) Demais Arrendamento Mercantil
25.375
24.040
Taxa de depreDepreFGTS
(790.148)
(764.890) Seguro de Vida
0
29.997
ciação a.a%
Custo
ciação
Líquido Décimo terceiro salário
(799.567)
(744.150) Perdas e Roubos
765.333
0
Terrenos
26.655
26.655 Férias
(1.091.855) (1.037.959) Despesas Judiciais
1.125.074
334.445
Edificações
0
10.567.899 (4.872.098) 5.695.801 INSS sobre provisão de férias
(321.561)
(294.206)
Instalações
0
1.868.944 (1.868.944)
(0) Indenizações trabalhistas
Conselho de Administração
(97.940)
(146.415)
Máquinas e
Presidente: Silvia Maria Soares Coelho Lantimant
Salário educação
(252.366)
(244.070)
Equipamentos
0
14.973.581 (12.680.929) 2.292.651 INSS sobre 13° salário
Conselheiros: Paulo Roberto Gomes Coelho; José Carmelo Mastrangelo
(233.742)
(212.381)
Informática
0
2.916.081 (2.419.301)
496.780 Décimo terceiro salário administrativo
e Cleucio Gonçalves Lantimant
(292.705)
(275.734)
Moveis e utensílios
0
708.183
(631.289)
76.894 FGTS administrativo
Diretoria Executiva
(216.231)
(238.554)
Veículos
0
8.815.113 (4.119.686) 4.695.428 SESI
Presidente: Renata Baroni Coelho
(134.058)
(146.442)
Imobilizado Leasing
Diretor de Compras: José Antonio Gomes Coelho
Outros administrativos
(783.603)
846.816
Financeiro
2.732.038 Indenizações trabalhistas administrativas
Diretor de Vendas: Cleucio Golçalves Lantimant
(177.613)
(184.205)
Outros
4% e 10%
1.503.153
(173.250) 1.329.904 Outros
Diretora Administrativa: Maria de Fátima de Almeida Coelho
(499.061) (1.908.400)
41.379.608 (26.765.497) 17.346.150
(21.329.428) (20.259.585) Contador: Francisco Alves de Carvalho - CPF 002.323.597-76 - CRC 069347-0
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Comentário de Desempenho - (Em milhares de reais, exceto quando mencionado): A Administração da Argo Transmissão de Energia S.A. (“Companhia” ou “Argo”), submete à apreciação de V.
Sas. o seu Relatório da Administração e as Informações Financeiras Anuais com o relatório dos
Auditores Independentes referente ao período findo em 31 de dezembro de 2020. As Demonstrações
Financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de
Valores Mobiliários. Mensagem da Administração: A Companhia iniciou suas atividades em 2016
e tem como missão desenvolver o setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos,
atuando de forma ética, eficiente e disciplinada. Ao apresentar os resultados do período findo
em 31 de dezembro de 2020, demonstramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e
sempre na busca do equilíbrio entre disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso
social, através de desenvolvimento econômico. A Companhia: A Argo é uma sociedade anônima
de capital fechado registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, listada na categoria
“B”. Tem por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia,
prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é
regulamentada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao MME - Ministério
de Minas e Energia. A Argo Energia Empreendimentos e Participações detém 100% do capital da
Companhia. No dia 27 de junho de 2016, a Companhia assinou com a União, por meio da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para construção, implementação,
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, referente à linha de
transmissão 500 kV Bacabeira - Pecém II, composta por 5 subestações e aproximadamente 1.150
km de linhas de transmissão. A Receita Anual Permitida (RAP) do ciclo de 2020-2021 é de R$
478.729 mais o acréscimo de PIS e COFINS, com recebimento em quotas mensais a partir de sua
entrada em operação. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de
operação comercial da Companhia. Em 7 de setembro de 2019, a Argo I disponibilizou seus ativos
para operação comercial, dessa forma, antecipando em aproximadamente 22 meses o início de
recebimento da RAP. O projeto Argo I amplia a rede básica de energia dos estados do Maranhão,
Piauí e Ceará, passando por 42 municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida
e gerada nesta região, além de aumentar a capacidade de intercâmbio entre os subsistemas Norte
e Nordeste do País. Além disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de
geração de energia eólica e solar localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico
para a região e, também melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.

Nota

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

4

Títulos e valores mobiliários

5

Contas a receber de clientes

6

Despesas pagas antecipadamente

7

Ativo de concessão

8

Impostos a recuperar
Contas a receber - partes relacionadas

26

Outros créditos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Despesas pagas antecipadamente

7

Ativo de concessão

8

Fundos vinculados - caixa restrito
Imobilizado

9

Intangível

9

Relatório da Administração (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
Estrutura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia e de quatro subestações, além da ampliação da subestação de Pecém II. A seguir descrição da
Bogotá S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, infraestrutura a ser construída: (i) Linha de Transmissão 500 kV Parnaíba III - Acaraú III C1; (ii)
detendo a totalidade das ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo Linha de Transmissão 500 kV Acaraú III - Pecém II; (iii) Linha de Transmissão 500 kV Acaraú III Tianguá II C1; (iv) Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira - Parnaíba III C1 e C2; (v) Subestação
Energia em 31 de dezembro de 2020:
500 kV Bacabeira; (vi) Subestação 500 kV Parnaíba III e Compensador Estático (-150/300) Mvar;
(vii) Subestação 500 Kv Acaraú III; (viii) Subestação 500 kV Tianguá II; e (ix) Ampliação da subestação Pecém II. O projeto do lote A amplia a Rede Básica de Energia dos estados do Maranhão,
Piauí e Ceará, passando por 42 municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida
e gerada na região. Além disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de
geração de energia eólica localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico para
a região e também melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. O lote
A está sendo desenvolvido pela Argo I, cujo contrato de concessão foi assinado junto à ANEEL em
27 de junho de 2016, sendo a entrada em operação comercial prevista para 60 meses a contar
desta assinatura. O investimento está orçado em aproximadamente R$ 2.1 bilhões, com data base
de junho de 2016. O prazo de concessão é de 30 anos, podendo, a critério exclusivo da ANEEL, ser
renovado por, no máximo, outros 30 anos. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações
financeiras anuais foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem as disposições societárias, os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Demonstração do Resultado do Período
31/12/2020 AV% 31/12/2019 AV%
Receita operacional líquida
1.274.404 100%
1.341.549 100%
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(34.181) -3%
(537.631) -40%
Lucro bruto
1.240.223 97%
803.918 60%
Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em Gerais e administrativas
(27.269) -2%
(25.663) -2%
seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através EBITDA
1.212.954 95%
778.255 58%
do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comporta- Resultado financeiro
(200.205) -16%
(182.301) -14%
mento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura Imposto de renda e contribuição social
(376.227) -30%
(125.633) -9%
de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Exe- Lucro do período
636.522 50%
470.321 35%
cutiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecidas Lucro bruto: O lucro bruto consolidado, em 31 de dezembro de 2020, apresentou R$ 1.240.223 (R$
no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho 803.918 em 31 de dezembro de 2019) e é composto pela receita operacional líquida, sendo: receita
de Administração da Argo Energia é o órgão da administração responsável pela determinação das de construção no valor de R$ 971.966 em 31 de dezembro de 2019); receita de remuneração do ativo
diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corporativos. de contrato no valor de R$ 587.141 (R$ 498.567 em 31 de dezembro de 2019); receita de operação e
Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, o Conselho manutenção, no valor de R$ 80861 (R$ 9.823 em 31 de dezembro de 2019); e pelo saldo constituído
será composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que necessário, o no período de PIS e COFINS e encargos regulatórios no montante de R$ 82.123 (R$ 122.992 em 31
Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, sociais e am- de dezembro de 2019), deduzida pelos custos de construção, operação e manutenção de R$34.182
bientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: A (R$ 537.631 em 31 de dezembro de 2019).Despesas operacionais: As despesas gerais e adminisDiretoria da Argo Energia é responsável pela execução do planejamento estratégico e das diretrizes trativas totalizaram R$27.480 (R$ 25.663 em 31 de dezembro de 2019). Resultado Financeiro: O
estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de acordo resultado financeiro da Companhia totalizou despesas no montante de R$ 200.205 e (R$ 183.301 em
com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo tem a sua atuação marcada pelos mais 31 de dezembro de 2019); refere-se principalmente pelas despesas financeiras sobre empréstimos e
elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fundamental para a financiamentos e debêntures. Resultado do período: A Companhia apresentou lucro líquido de R$
perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamen- 685.974 no período encerrado em 31 de dezembro de 2020 e (R$ 470.321 em 31 de dezembro de 2019).
te cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos Responsabilidade Socioambiental: Meio Ambiente e Responsabilidade Social: A Companhia tem
com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar forte preocupação com relação aos impactos que suas atividades podem gerar à sociedade. Por isso,
uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia estamos sempre atentos aos interesses públicos, buscando, em nossa atuação um comportamento
disponibiliza os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral respeitoso e uma atitude de diálogo com a sociedade, especialmente com as comunidades do entorno
possam manifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por de nossos projetos, buscando também prevenir possíveis situações de conflito e risco. A Argo cumpre a
telefone: 0800 377 8038; • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia; • Por e- legislação vigente em todas as suas atividades e preocupa-se com o desenvolvimento sustentável do
-mail: etica@argoenergia.com.br. Investimentos: Conforme mencionado acima, em 13 de abril seu negócio. As atividades da Argo incorporam o componente socioambiental nas fases de planejamende 2016, no leilão de transmissão da ANEEL 013/2015, a Argo Energia sagrou-se vencedora, por to, construção e operação dos projetos de transmissão de energia, buscando contribuir para o desenvolmeio do Consórcio Transmissão do Brasil, da concessão do lote A. O projeto do lote A consiste na vimento do setor elétrico e respeitando os interesses dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são
construção, operação e manutenção de quatro trechos de linhas, totalizando cerca de 1.150 km precedidas das licenças ambientais aplicáveis. Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e

Balanço patrimonial em 31/12/20 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Passivo e patrimônio líquido
31/12/20
31/12/19 Circulante
Fornecedores
Financiamentos
408
515 Debêntures
208.733
197.586 Imposto de renda e contribuição social
Obrigações tributárias
48.448
51.133 Encargos sociais e trabalhistas
296
471 Obrigações regulatórias
Dividendos a pagar
137.283
135.543 PIS e COFINS diferidos
9.098 Contas a pagar - partes relacionadas
Provisões
620
761 Outros passivos
45.772
841 Total do passivo circulante
Não Circulante
441.560
395.948 Financiamentos
Debêntures
Provisões
1
- Imposto de renda e contribuição social diferidos
4.411.697
3.571.096 PIS e COFINS diferidos
Total do passivo não circulante
133.150
- Patrimônio líquido
Capital social
19.140
17.393 Reserva de lucro
751
831 Dividendos adicionais propostos

Total do ativo não circulante

4.564.738

3.589.320

Total do Ativo

5.006.298

3.985.268

Nota

31/12/20

31/12/19

10
15
16
23 b)
11
12
13
18 d)
17

7.090
5.851
46.505
897
8.986
13.046
4.694
5.876
12.699
28
3.558
1.670
110.900

24.839
5.105
8.822
1.221
6.595
12.699
21.233
80.514

15
16
14
23 b)
17

1.693.741
531.099
23.823
622.864
408.081
3.279.609

1.600.044
516.397
24.781
245.918
330.165
2.717.305

18
18

499.811
1.036.874
79.104
1.615.789
5.006.298

499.811
496.694
190.944
1.187.449
3.985.268

Lucros
acumulados
470.321
(23.516)
(4.469)
(190.944)
(251.392)
636.522
(17.076)
(31.826)
(5.876)
(46.445)
(535.298)
-

Total
721.597
470.321
(4.469)
190.944
1.187.449
636.522
(5.876)
(44.021)
(158.285)
1.615.789
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Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/20 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Saldos em 31/12/2018 (reapresentado)
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos 25 %
Reserva de lucro
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
Reserva de incentivo fiscal
Constituição reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios 1%
Dividendos adicionais propostos
Reserva de lucro
Aplicação oficio circular 04/2020 - CVM
Pagamentos de dividendos adicionais
Saldos em 31/12/2020

Nota

18
18
18
18
3.12
18

Subscrito e
integralizado
499.811
-

Reserva legal
11.196
23.516
-

499.811
499.811

34.712
31.826
66.358

Reserva de lucro
210.590
251.392
461.982
17.076
535.298
(44.021)
970.335

Dividendos
Adicionais Propostos
190.944
190.944
46.445
(158.285)
79.104

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
1. Informações gerais: A Argo Transmissão de Energia S.A. (“Argo ou “Companhia”) é uma socie- societária brasileira, é apresentada como parte de suas demonstrações financeiras, pois não é
dade anônima de capital fechado registrada na Comissão de Valores Mobiliários-CVM, listada na uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as IFRS’s. Sua elaboração foi preparada
categoria “B”, constituída em 23 de março de 2016 e domiciliada à Rua Tabapuã, 841 - 5º andar, com base nas informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação
Itaim Bibi, São Paulo-SP. A Companhia tem por objeto a exploração de concessões de serviços pú- das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no pronunciamento técnico
blicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção de CPC 09-Demonstração do Valor Adicionado. Essa demonstração reflete em sua primeira parte:
instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de (a) A riqueza auferida pela Companhia, representada por suas receitas (receita bruta das vendas,
energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétri- incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos
ca, vinculada ao MME-Ministério de Minas e Energia. De forma integral, seu capital pertence à de liquidação duvidosa, quando aplicável); (b) Os insumos adquiridos de terceiros (custo dos
holding Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. 1.1. Concessão: Em 13 de abril de serviços e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incidentes
2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações no momento da aquisição, os efeitos das perdas e a recuperação de valores ativos); (c) O valor
S.A. (1%) e Pátria Infraestrutura III-FIP (99%), foi declarado vencedor do Leilão Público nº adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e
013/2015, realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, para a aquisição da Concessão de Trans- outras receitas); E a segunda parte da DVA reflete: (d) A distribuição da riqueza entre os grupos:
missão de Energia Elétrica referente à linha de transmissão Bacabeira-Tianguá-Pecém. A homolo- pessoal; impostos; taxas e contribuições; remuneração de capitais de terceiros e remuneração de
gação foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2016. Em 27 de junho de 2016, a capitais próprios. 3.6. Demonstração dos fluxos de caixa
Argo assinou com a União, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, o Contrato de Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM-Comissão de
Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03
30 anos, para construção, implementação, operação e manutenção das instalações de transmis- (R2)-Demonstração dos Fluxos de Caixa. 3.7. Resultado por ação: A Companhia efetua os cálculos do
são de energia elétrica, compostas pelas linhas de transmissão: LT 500 kV Bacabeira-Parnaíba III resultado por ação utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação,
C1 e C2, circuito simples, com aproximadamente 312 km cada; LT 500kV Parnaíba III-Acaraú III, durante o período correspondente ao resultado conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS
circuito simples, com aproximadamente 191 km; LT 500kV Acaraú III-Pecém II, circuito simples, 33)-Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela divisão do lucro do exercício pela
com aproximadamente 161 km; LT 500 kV Acaraú III-Tianguá II, circuito simples, com aproximada- média ponderada da quantidade de ações emitidas. 3.8. Reconhecimento e mensuração de receita e
mente 150 km; Subestação Bacabeira 500 kV; Subestação Paranaíba III 500 kV e Compensador do Ativo de concessão: A Companhia possui contrato de concessão de transmissão de energia elétrica
Estático (-150/300) Mvar; Subestação Acaraú II 500 kV; Subestação Tianguá II 500 kV; e respecti- firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho relacionadas à construção e
vas entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e de- melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à operação e manutenção dessa
mais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, infraestrutura. Os contratos de concessão estabelecem que mesmo após o cumprimento da obrigação de
telecomunicação, administração e apoio. A Argo tem um investimento total previsto de aproxima- desempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão, as subsidiárias da Companhia
damente R$2.500.000. A Receita Anual Permitida-(RAP) foi determinada em R$404.961 (valor ainda devem cumprir com a obrigação de desempenho de operação e manutenção com o objetivo de
original) na data do leilão e atualizada para R$478.729 (valor para o ciclo 2020-2021) com rece- manter a disponibilidade da rede de transmissão de acordo com as exigências da ANEEL. Uma vez que o
bimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Con- direito incondicional à contraprestação da receita de construção ou melhoria da infraestrutura depende
sumidor Amplo-IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo I. Em 14 de maio do cumprimento da obrigação de desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em
de 2019, obteve a Licença de Operação nº 1517/2019 (5027595), emitida pelo Instituto Brasileiro contrapartida de um ativo de contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”), para a Linha de Transmissão 500 ser classificado como Contas a Receber (ativo financeiro), a medida que a Companhia passe a ter direito
kV Bacabeira-Pecém II, referente ao Lote A do Leilão ANEEL nº 13/2015, Contrato de Concessão nº incondicional à caixa. Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão a Companhia será
09/2016-ANEEL. A Licença de Operação corresponde à autorização do IBAMA para a operação do paga e remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados no
empreendimento ou da atividade, após verificar o cumprimento do que consta nas licenças ante- contrato de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da infraestrutura
riores, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. Em 7 de transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da infraestrutura,
de setembro de 2019, a Companhia disponibilizou seus ativos para operação parcial, dessa forma, operação e manutenção e também um componente de remuneração financeira pelo prazo do contrato .
antecipando parcialmente o início de recebimento da RAP em cerca de 21 meses. A receita fatura- Entretanto, os contratos de concessão definem somente o valor total da RAP, isto é, não estabelecem o
da aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está ga- valor da RAP por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e mensuração de receita: As receitas
rantida contratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do Sistema provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas com base no CPC 47 (IFRS 15).
de Transmissão-CUST entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico-ONS. De acordo Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para o reconhecimento da receita: • Passo 1:
com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem acompanhando Identificar o(s) contrato(s) com o cliente. • Passo 2: Identificar as obrigações de desempenho definidas
atentamente os impactos do COVID-19 em seus negócios onde avalia constantemente os possíveis no contrato. • Passo 3: Determinar o preço da transação. • Passo 4: Alocar o preço da transação às
riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem estruturando de obrigações de desempenho previstas no contrato. • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme)
suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes riscos. A Companhia a entidade atende cada obrigação de desempenho. A companhia reconhece receita conforme descrito
implementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação abaixo: (i) Receita de construção: a obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura é
do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, satisfeita ao longo do período de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o
restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momen- progresso em relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de
to a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma insumos. Essa receita é mensurada tendo como base os custos de construção incorridos em relação aos
mensuração nestas informações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das de- custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração
monstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na construção são
Companhia foram preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro reconhecidos como custo de construção quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de entrada em
“IFRS-International Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB-International Accounting operação antecipada são reconhecidos ao final do período de construção. (ii) Receita de remuneração do
Standards Board”, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis Ativo de concessão: refere-se a juros reconhecidos com base no método linear que são mensurados com
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e as orien- base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo de contrato, que reflete uma transação de
tações e interpretações dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC-Comitê de Pronuncia- financiamento da construção da infraestrutura entre a Companhia e o Poder Concedente. A taxa de
mentos Contábeis, aprovados pelo CFC-Conselho Federal de Contabilidade que foram aprovadas remuneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano. (iii) Receita de operação e manutenção: seu
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada reconhecimento tem início após o período de construção e entrada em operação da infraestrutura, à
e autorizada pelo Conselho de Administração em 30 de março de 2021. Após a emissão, somente medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A receita é
os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Administra- reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total dessa
ção considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada tendo como base
de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras de forma que as informações relevan- os custos de operação e manutenção incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos de
tes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e corres- uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou
pondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras estão ex- perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manutenção são reconhecidos como
pressas em milhares de reais (R$), arredondadas ao milhar mais próximo, exceto quando indicado custo quando incorridos. Embora a receita seja reconhecida ao longo do tempo, o ciclo da receita de
de outra maneira. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com operação e manutenção é mensal. (b) Reconhecimento e mensuração do Ativo de concessão:
base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresenta- Conforme descrito acima o Ativo de concessão é reconhecido em contrapartida da receita de construção
ção: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), moeda funcional e de apre- ou melhoria da infraestrutura de transmissão. Adicionalmente, os contratos de concessão estabelecem
sentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações que a Companhia deve construir e efetuar melhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente por esse serviço de construção e melhoria será
as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli- recebida pela Companhia ao longo do contrato de concessão. Como todos os 3 contratos de concessão
cação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os detidos pelas subsidiárias da Companhia têm prazo de 30 anos (conforme descrito nas notas explicativas
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de 1 (a), (b) e (c)), a Companhia identificou a existência de componente de financiamento significativo nos
forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que contratos de concessão. O montante do Ativo de concessão é mensurado com base em uma modelagem
estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas financeira que desconta a valor presente os fluxos de recebimentos futuros provenientes da RAP, com
que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia identificou a base em uma taxa de juros que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos.
existência de componente de financiamento significativo nos contratos de concessão. A determina- Essa taxa considera os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. A receita de
ção da taxa de desconto do Ativo de concessão envolve julgamento significativo considerando os construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a receita de remuneração do ativo de contrato
riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. (b) As margens de lucratividade refe- da concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social-PIS e da Contribuição para
rentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) operação e manutenção, da o Financiamento da Seguridade Social-COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos”
infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e complexidade de no passivo não circulante. 3.9. Redução ao valor recuperável (“impairment”): a. Ativos financeiros e
cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em ativos de contrato: Um ativo de concessão não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é
relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
de transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros-são utilizadas técnicas de avaliação no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o reconhecimento inicial desse ativo e que tenha um
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados. A Companhia avalia a evidência de perda de valor
valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 30 oferece in- para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até o vencimento, tanto no nível individualizado,
formações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia e suas controla- como no nível coletivo, para todos os títulos significativos. A redução do valor recuperável de um ativo de
das na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensi- contrato é reconhecida como segue: (iv) Custo amortizado: pela diferença entre o valor contábil e o valor
bilidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As
registrados ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando um evento
as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reco- subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada
nhecidos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente com base em no resultado. b. Ativos não financeiros: Os ativos não financeiros com vida útil indefinida são testados
projeções e previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões incluem diversas anualmente para a verificação se seus valores contábeis não superam os respectivos valores de
hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir dos resultados realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são submetidos ao teste de “impairment” sempre
reais. Em conformidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo para a utilização que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil possa não ser recuperável.
de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compensados somente ao 3.10. Informações por segmento: A Companhia apresenta suas demonstrações financeiras
limite de 30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa nº 26). 3. Principais políticas con- considerando somente um segmento operacional, o de transmissão de energia elétrica gerada, que
tábeis: 3.1. Caixa e equivalente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros inves- representa integralmente a receita total da Companhia. É dessa forma que o Conselho de Administração
timentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que da Companhia avalia a “performance” dos empreendimentos e aloca os recursos necessários. 3.11.
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insig- Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de
nificante risco de mudança de valor. 3.2. Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC 48) simplificou 2020: Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas ou alterações de
o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três categorias principais: (i) normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021. A
Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor por meio do OCI-Outros Resulta- Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não planeja
dos Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa con- adotar estas normas de forma antecipada. IFRS 9 / CPC 48, IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 /
tratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve CPC 11; e IFRS 16 / CPC 06 (R2): Adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazidos pela
mudanças em relação aos critérios atuais. A classificação e mensuração dos ativos e passivos fi- reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). Vigência a partir de 01 de janeiro de 2021. A administração
não espera que esta nova norma ou modificação possa ter impacto significativo nas Demonstrações
nanceiros é conforme segue:
Contábeis. IAS 37 / CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: Especificação de
Ativo/Passivo Financeiro
Classificação
quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é oneroso. Os custos diretamente
Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado
relacionados ao cumprimento do contrato devem ser considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.:
Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado
Custo de mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). Vigência a partir de 01
Contas a receber-partes relacionadas
Custo amortizado
de janeiro de 2022. IAS 16 / CPC 27: Ativo Imobilizado: Permitir o reconhecimento de receita e custos dos
Contas a receber de clientes
Custo amortizado
valores relacionados com a venda de itens produzidos durante a fase de testes do ativo. Vigência a partir
Fornecedores
Custo amortizado
de 01 de janeiro de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento
Financiamentos e debêntures
Custo amortizado
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a
Contas a pagar-partes relacionadas
Custo amortizado
adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações
Debêntures
Custo amortizado
3.3. Imposto de renda e contribuição social-correntes e diferidos: A provisão para imposto de financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.12. Ofício-circular CVM SEP nº
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 04/2020: A Comissão de Valores Mobiliários-CVM, através do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de
anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48
tributável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com (equivalentes às IFRS 15 e IFRS 9, respectivamente) para as companhias transmissoras de energia
base nas diferenças temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atribuição de margem de implementação da
e fiscais, sobre os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social, quando for provável infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos
a realização com lucros tributáveis futuros. O saldo dos impostos diferidos ativo é revisado no contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783-SE como Ativo
fim de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão de contrato; e (iv) segregação em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita de
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é remuneração dos ativos da concessão. Os efeitos da aplicação deste oficio estão demonstrados na nota
ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos explicativa nº 8.
31/12/20
31/12/19
são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja 4. Caixa e equivalentes de caixa
80
349
liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária Caixa e depósitos bancários
328
166
vigente no fim de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente Títulos de renda fixa CDB (*)
408
515
aprovada. 3.4. Patrimônio líquido: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Total
3.5. Demonstração do valor adicionado (DVA): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza da (*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por
Companhia e sua distribuição durante determinado período. Conforme requerido pela legislação Certificados de Depósito Bancário-CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em
31/12/20 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota 31/12/20
Receita líquida
20 1.274.404
Custo do bens construídos e serviços prestados
21 (34.181)
Lucro bruto
1.240.223
Despesas operacionais
Gerais e administrativa
21 (27.480)
Outras receitas
211
Lucro operacional antes do resultado financeiro
1.212.954
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
22
4.519
Despesas financeiras
22 (204.724)
(200.205)
Lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social
1.012.749
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
23 a) (14.053)
Diferidos
23 a) (362.174)
Lucro líquido do exercício
636.522
Lucro por ação - R$
24
1,273

31/12/19
1.341.549
(537.631)
803.918
(25.663)
778.255
14.398
(196.699)
(182.301)
595.954
(125.633)
470.321
0,9410

Demonstrações do Resultado Abrangente para os exercícios findos em 31/12/20 e 2019
(Em milhares de reais - R$)
31/12/20
31/12/19
Lucro líquido do exercício
636.522
470.321
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
636.522
470.321
Demonstrações do Valor Adicionado (Consumido) para os
exercícios findos em 31/12/20 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Receitas
31/12/20 31/12/19
Receitas relativas à construção de ativos próprios e ganho por eficiência 744.241 971.966
Receitas relativas à remuneração do ativo da concessão
587.140 498.567
Receita relativas à operação e manutenção
80.861
9.893
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros
(15.181) (535.007)
Materiais
(1.137)
Valor adicionado bruto
1.395.925 945.349
Depreciação e amortização
(1.950)
(224)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia
1.393.975 945.125
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
4.519
14.398
Valor adicionado total a distribuir
1.398.494 959.523
Distribuição do valor adicionado
1.398.494 959.523
Pessoal
43.202
27.979
Remuneração direta
37.538
23.045
FGTS
1.685
956
Benefícios
3.979
3.975
Impostos, taxas e contribuições
514.080 270.197
Tributos federais
514.080 270.197
Remuneração de capitais de terceiros
204.690 191.029
Juros
204.690 191.029
Remuneração de capitais próprios
636.522 470.321
Lucro líquido do exercício
636.522 470.321
CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de
Depósito Interbancário-CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2020 foi de
20% do CDI (20% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). Todas as aplicações são de alta
liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
baixo risco de mudança de valor.
31/12/20
31/12/19
5. Títulos e valores mobiliários: 5.1. Circulante
Fundo Santander Referenciado DI (*)
208.733
197.586
Total
208.733
197.586
(*) Aplicações financeiras que representam investimentos no Fundo Santander Referenciado DI,
referenciado na variação do CDI, com remuneração média de 94% do CDI em 31 de dezembro de
2020 (101,30% no exercício findo em 31 de dezembro de 2019). A carteira do Fundo é composta
exclusivamente por títulos de renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações
compromissadas, cotas de fundos e outros títulos de instituições financeiras.
31/12/20
31/12/19
5.1. Não circulante
Conta Reserva (i)
133.150
Total
133.150
(i) Para fins de garantia da operação da 1ª emissão de debêntures e pagamento do financiamento com
o BNDES, a Companhia precisa manter recursos nas contas denominadas “conta reserva”, o montante
equivalente ao necessário para o pagamento de 3 (três) parcelas referentes ao financiamento BNDES e
1 (uma) parcela referente ao pagamento das debêntures. Em 31 de dezembro de 2020 a totalidade dos
recursos estão aplicados no fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento títulos públicos
renda fixa referenciado DI no Banco Bradesco. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos
federais, operações compromissadas e cotas de fundos de investimento.
31/12/20
31/12/19
6. Contas a receber de clientes
Concessionárias e Permissionárias
48.448
51.133
Total
48.448
51.133
7. Despesas pagas antecipadamente
31/12/20
31/12/19
Seguros a apropriar (*)
281
455
Outras despesas à apropriar
16
16
Total
297
471
Circulante
296
471
Não circulante
1
(*) Refere-se à apólices de seguro assumidas pela companhia conforme descrito na nota
explicativa nº 25.
31/12/20
31/12/19
8. Ativo da concessão
Receita de construção
3.253.975
3.253.975
Remuneração do ativo de concessão
1.039.805
452.664
Recebimentos
(443.262)
Ganho de eficiência (entrada em operação antecipada) (i)
742.483
Ajuste oficio circular 04/2020-CVM (ii)
(44.021)
Total
4.548.980
3.706.639
Circulante
137.283
135.543
Não circulante
4.411.697
3.571.096
(i) Refere-se ao ganho proveniente da entrada em operação antecipada em janeiro de 2020 que
representa 19 meses de RAP antecipada, se comparado com o prazo inicial previsto no contrato de
concessão. (ii) Refere-se aos impactos da adoção inicial do oficio circular 04/2020-CVM, conforme
descrito na nota explicativa nº 3.12.
Margens de Obrigações de Performance
Consolidado
2020
2019
Margem de Construção (*)
Receita
971.966
Custos
(524.452)
Margem (R$)
447.514
Margem Percebida (%)
0%
46%
Margem de O&M
Receita
80.861
9.823
Custos
(34.181)
(13.180)
Margem (R$)
46.680
(3.357)
Margem percebida (%)
58%
(34%)
(*) Não houve movimentações de receita e curtos de construção em 2020.
A movimentação do saldo de contas a receber (ativo da concessão) é como segue:
Saldo em 31/12/2018
2.376.991
Receita de Construção
971.966
Remuneração do ativo de concessão
357.682
Saldo em 31/12/2019
3.706.639
Remuneração do ativo de concessão
587.141
Recebimentos
(443.262)
Ganho de eficiência (entrada em operação antecipada) (*)
742.483
(44.021)
Ajuste Ofício Circular 04/2020 - CVM
Saldo em 31/12/2020
4.548.980
(*) refere-se ao reconhecimento pela entrada antecipada da operação da controlada Argo I. O valor
foi mensurado considerando a antecipação da RAP adicional trazida a valor presente quando da
conclusão definitiva da construção e recebimento da TDL - Termo de Liberação Definitivo para
operação integrada ao SIN sem pendências emitido pela ONS - Operador do Sistemas Nacional.
9. Imobilizado e intangível: (a) Imobilizado
Taxa media de
Depreciação
depreciação
Custo
acumulada
Líquido
Máquinas e equipamentos
6,71%
15.274
(1.240)
14.034
Veículos
13,16%
4.870
(680)
4.190
Móveis e utensílios
5,24%
993
(78)
916
Total
21.137
(1.998)
19.140
A movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2019 e 2020 é como segue:
Saldos em
Saldos em
31/12/18 Adições Transferências Depreciação 31/12/19
929
10.399
726
(157)
11.897
Máquinas e equipamentos
Veículos
4.726
(57)
4.669
Benfeitorias
726
(726)
Móveis e utensílios
353
484
(10)
827
Total
2.008
15.609
(224)
17.393
Saldos em
Saldos em
31/12/19
Adições
Depreciação
31/12/20
Máquinas e equipamentos
11.897
3.221
(1.084)
14.034
Veículos
4.669
144
(623)
4.190
Móveis e utensílios
827
157
(68)
916
Total
17.393
3.522
(1.775)
19.140
(b) Intangível
Custo
Amortização acumulada
Líquido
Softwares
925
(174)
751
Total
925
(174)
751
Saldos em
Saldos em
31/12/18
Adições
Amortização
31/12/19
Softwares
874
(43)
831
Total
874
(43)
831
Saldos em
Saldos em
31/12/19
Adições
Amortização
31/12
w
M
O

CM

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31/12/20 e 2019
(Em milhares de reais - R$)
Nota
31/12/20
31/12/19
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
636.522
470.321
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
362.174
125.633
Provisão para PIS e COFINS diferidos
17
77.917
122.992
Remuneração do ativo de concessão
8
(587.141)
(498.567)
Receita de ativo de construção e eficiência
(742.483)
(394.057)
Receitas de aplicações financeiras - títulos e valores
mobiliários
22
(4.519)
(14.398)
Depreciação
9
1.949
224
Juros sobre debêntures e amortizações
15 e 16
202.970
189.595
Caixa gerado pelas operações
(37.839)
1.743
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Clientes
6
2.685
(51.133)
Contas a receber (ativo de concessão)
8
423.169
(510.912)
Impostos a recuperar
9.098
(9.098)
Despesas pagas antecipadamente
7
175
3.368
Partes relacionadas
26
141
(758)
Outros créditos
(44.931)
3.845
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
10
(45.178)
845
Encargos e obrigações trabalhistas
12
4.224
1.343
Obrigações tributárias
11
3.881
(8.110)
Obrigações regulatórias
13
3.473
1.221
Parte relacionadas
28
Outros passivos
1.670
Títulos e valores mobiliários
15.666
330.810
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
(321.490)
(326.109)
Imposto de renda e contribuição social pagos
15.669
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
337.159
(567.646)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
9
(3.616)
(15.566)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(3.616)
(15.666)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de financiamentos e debêntures
17 e 18
(42.215)
248.800
Fundos vinculados - caixa restrito
15
(133.150)
Dividendos pagos
(158.285)
Caixa líquido (usados nas) gerado pelas atividades
de financiamento
(333.650)
248.800
(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(107)
(3.602)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exerício
4
408
515
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
515
4.117
(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(107)
(3.602)
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prestadores de serviço. A estrutura de meio ambiente e responsabilidade social engloba as atividades
de: (i) Mapeamento e Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios, pré-investimento, estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das
obras e O&M; (ii) Seleção e contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e engajamento
prévio de stakeholders, incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorporação
das restrições, desafios e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos; (vi) Implantação responsável de programas socioambientais; (vii) Relatórios periódicos de gestão aos principais
stakeholders. O licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio
do rito ordinário com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do
Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença
de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão ambiental de obras é gerenciada por equipe interna
com o apoio de consultorias especializadas. Ao todo, 26 programas socioambientais encontram-se em
execução no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental Quilombola),
PACM (Plano de Ação de Controle da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural (Imaterial
e Arqueológico). Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho financeiro e de seus
negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma cultura corporativa
de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na realização de suas
atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma Companhia altamente
admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • Eficiência; • Segurança;
• Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as estratégias de recursos
humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa visão de excelência e visam
o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da Companhia.
Número de Colaboradores: A Argo, em 31 de dezembro de 2020, tem seu quadro composto por 99
profissionais e 5 estagiários. A equipe de gestão é formada por profissionais experientes no setor de
energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que têm o resultado, a ética e a
segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração de Talentos: Os processos de
Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da Companhia, que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando, especialmente, a igualdade de tratamento
e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Com essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional, retém seus talentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui
um programa de estágio para a formação para jovens talentos. O objetivo é estruturar o processo de
aperfeiçoamento profissional desses jovens e prover novos profissionais em médio prazo. Treinamento
e Desenvolvimento: A área de recursos humanos desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo
oportunidades para o aprimoramento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam
para o alcance de objetivos da Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por
meio de uma Avaliação de Desempenho 360º baseada em metas e competências da empresa. Após o
processo de avaliação é realizado um Comitê de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box
da empresa, com objetivo de traçar planos de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time
da Argo. Remuneração e Benefícios: O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela Argo Energia
aos seus colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia também concede
aos seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, além de
benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo, consciente da importância do
desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo de gestão e ações como:
programa de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de doenças e bem-estar, subsídio
para academia, disponibilização de frutas durante o expediente de trabalho, a fim de contribuir com
uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos profissionais do grupo. Auditores
Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia
declara que que desde a contratação da KPMG Auditores Independentes foram prestados pela mesma
apenas serviços de auditoria externa.
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continuação
reserva incentivos fiscais Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm direito a
dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do
inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia
destinou R$5.876 para dividendos mínimos obrigatórios, classificados no passivo circulante. A
Administração está propondo a seguinte distribuição de dividendos:
31/12/20
31/12/19
Lucro líquido do exercício
636.522
470.321
Reserva legal-(5%)
(31.826)
(23.516)
Reserva de Incentivo fiscal
(17.076)
Lucro líquido ajustado
587.620
446.805
Dividendos mínimos obrigatórios-1%
(5.876)
(4.469)
Reservas de lucros
(535.299)
(251.392)
Dividendos adicionais propostos
(46.445)
(190.944)
Total
(52.321)
(195.413)
Dividendo por ação ordinária
0,105
0,391
19. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não são partes em
processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e
trabalhista cujo prognóstico de perda seja possível ou provável.
20. Receita operacional líquida:
31/12/20
31/12/19
Receita de construção
971.966
Receita de remuneração do ativo de concessão
587.141
498.567
Ganho por eficiência (entrada em operação antecipada)
742.244
Receita de operação e manutenção
82.616
9.823
Receita bruta
1.412.240
1.480.356
(-) PIS e COFINS sobre ativo de concessão
(82.123)
(122.992)
(-) PIS e COFINS sobre faturamento
(48.420)
(13.938)
(-) Encargos regulatórios
(7.293)
(1.877)
Receita líquida
1.274.404
1.341.549
31/12/20
31/12/19
21. Custos e despesas por natureza
Custo de construção e serviços de terceiros (*)
(12.817)
(528.755)
Materiais
(1.137)
Pessoal
(43.202)
(27.976)
Arrendamentos e alugueis
(895)
Tributos
(191)
(87)
Depreciação e amortização
(1.950)
(264)
Outros
(1.469)
(6.212)
Total
(61.661)
(563.294)
Valores alocados a:
Custos dos bens construídos e serviços prestados
(34.181)
(537.631)
Despesas gerais e administrativas
(27.480)
(25.663)
(*) Em 2019 refere-se, substancialmente, aos custos de construção relacionados ao contrato de
concessão.
22. Resultado financeiro
31/12/20
31/12/19
Receitas financeiras:
Receitas de aplicações financeiras
(4.463)
(14.381)
Outras receitas financeiras
(56)
(17)
Total
(4.519)
(14.398)
Despesas financeiras:
Imposto sobre operações financeiras - IOF
34
5.670
Juros e variações monetárias
193.405
183.418
Outras despesas financeiras
11.285
7.611
Total
204.724
196.699
Resultado financeiro líquido
200.205
182.301
23. Imposto de renda e contribuição social: a. Reconciliação da alíquota efetiva: A
reconciliação da despesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL apresentada no resultado de 2020 é como segue:
2020
2019
Lucro operacional antes do IRPJ e da CSLL
1.012.750 595.954
Alíquota nominal
34%
34%
Expectativa de IRPJ e CSLL de acordo com as alíquotas vigentes
(344.335) (202.624)
Efeito IN 1700 (b)
(34.855)
79.749
Outras adições e exclusões permanentes
(14.113)
(2.758)

2020
2019
Benefício fiscal
17.076
Constituição de IRPJ e CSLL diferidos
(362.174) (125.633)
Constituição de IRPJ e CSLL corrente
(14.053)
Alíquota efetiva
37%
21%
b. Movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativo (a)
Passivo (b)
Líquido
Saldos em 31 de dezembro 2019
67.230
(313.148)
(245.918)
Contratos de concessão (b)
3.947
(380.893)
(376.946)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
71.177
(694.041)
(622.864)
(a) Originam-se dos prejuízos fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do Contrato de Concessão e possuem expectativa de recuperação a partir de 2021. (b ) Originam-se dos Contratos de
Concessão. Referem-se aos valores de imposto de renda e contribuição social sobre os resultados
da operação de construção da infraestrutura para prestação do serviço de transmissão de energia
elétrica e remuneração do ativo de contrato (CPC 47) reconhecidos por competência, que são oferecidos à tributação à medida do efetivo recebimento, conforme previsto nos artigos 168 e 169 da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017. 24. Resultado
por ação: O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do exercício
atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias
em circulação no respectivo exercício. Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 41
(IAS 33), a tabela a seguir reconcilia o resultado líquido aos montantes usados para calcular o
resultado básico e diluído por ação:
31/12/20 31/12/19
Resultado básico por ação
Numerador:
Lucro líquido do exercício
636.522 470.321
Denominador:
Média ponderada de número de ações ordinárias e preferenciais em circulação
499.811 499.811
Lucro líquido básico por ação ordinária e preferencial (R$ por ação)
1,2735 0,9410
Resultado diluído por ação
Numerador:
Lucro líquido do exercício
636.522 470.321
Denominador:
Média ponderada de número de ações ordinárias e preferenciais em circulação 499.811 499.811
Efeito dilutivo do plano de opções sob a média ponderada de ações
ordinárias e preferenciais em circulação
Lucro líquido diluído por ação ordinária e preferencial (R$ por ação)
1,2735 0,9410
25. Seguros: Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros é como segue:
Importância Segurada
Modalidade
Seguros-Riscos de engenharia (*)
100.000
Seguros-Responsabilidade civil
20.000
Total
120.000
(*) Esse contrato de seguro garante cobertura contra riscos de engenharia, tais como: i) obras
civis em construção e instalação, ii) manutenção ampla, iii) danos em consequência de erro de
projeto e risco fabricante e iv) coberturas adicionais. 26. Partes Relacionadas: O saldo do ativo
com partes relacionadas no montante de R$620 (R$761 em 2019) representa despesas incorridas
a serem reembolsadas pelas empresas do grupo. 27. Remuneração da administração: Em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019, a remuneração do pessoal-chave da Administração, que contempla
a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou R$10.929 e R$7.814, respectivamente, sendo
salários e benefícios variáveis. A remuneração da Administração está registrada na rubrica
“Despesas gerais e administrativas”. A abertura dos saldos está apresentada a seguir:
31/12/20
31/12/19
Benefícios de curto prazo a empregados:
Salários e honorários
9.667
6.177
Encargos sociais
1.262
1.637
Total
10.929
7.814
31/12/20
28. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros:
Valor justo por meio do resultado:
Hierarquia do valor justo Valor Contábil
Valor Justo
Caixa e equivalentes de caixa (a)
1
408
Títulos e valores mobiliários (a)
2
208.733
Custo amortizado:
31/12/20

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Argo Transmissão de Energia S.A. São Paulo
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Argo Transmissão de Energia S.A.
(Companhia), que 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 exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Argo Transmissão de Energia S.A. em
31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria:
Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado 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 esse
assunto. Mensuração do ativo de contrato de concessão: Veja as notas explicativas 3.13 e 8 das
demonstrações financeiras. Assunto: O balanço patrimonial em 31/12/2020 apresenta o saldo de
ativo de contrato de concessão no montante de R$ 4.548.980 mil, reconhecido em contrapartida
da receita de construção da infraestrutura de transmissão e da receita de remuneração do ativo
de contrato da concessão. A modelagem financeira utilizada na mensuração do ativo de contrato
de concessão inclui entre outros elementos, a determinação de custos e consequentemente margens de lucratividade referentes à receita de construção e de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão, que são calculadas com base nas características e complexidade de cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da Receita
Anual Permitida (RAP) do leilão e em relação aos custos para a construção, melhoria e operação e
manutenção da infraestrutura de transmissão. Adicionalmente, devido à característica de longo
prazo do ativo de contrato de concessão, a modelagem financeira também inclui a determinação

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
da taxa de desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos mações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A adminisfuturos provenientes da RAP. Devido à relevância do saldo do ativo de contrato de concessão e ao tração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
grau de julgamento para a determinação da margem de lucratividade de construção da infraes- da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da
trutura de transmissão, de operação e manutenção e para a determinação da taxa de desconto Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
utilizada para o cálculo do valor presente dos fluxos de recebimentos futuros provenientes da RAP, Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
a mensuração do ativo de contrato de concessão foi significativa para nossa auditoria. Como Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
nossa auditoria conduziu esse assunto: Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
outros: (i) Obtenção dos cálculos elaborados pela Companhia para mensuração do ativo de con- ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realitrato de concessão; (ii) Análise dos fatores considerados pela Companhia para determinação da zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
margem de construção da infraestrutura de transmissão e margem de operação e manutenção, comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administraincluindo inspeção documental dos custos incorridos em relação ao custo total estimado; (iii) com ção pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequao auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, efetuamos a avaliação da metodolo- da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
gia de cálculo utilizada pela Companhia para a mensuração do ativo de contrato incluindo avalia- Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
ção sobre a razoabilidade das principais premissas utilizadas, especificamente a margem de lu- Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessácratividade da receita de construção e de operação e manutenção, assim como, a taxa de descon- rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indeto; (iv) avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras. No decorrer da nossa auditoria pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
identificamos ajustes que afetariam a mensuração do ativo de contrato da concessão, os quais administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
não foram registrados e/ou divulgados pela Administração, por terem sido considerados imate- divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
riais. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, conside- uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminisramos que a mensuração do saldo de ativos de contrato de concessão, bem como as divulgações tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternarelacionadas, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras relativas ao exercício tiva realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
findo em 31/12/2020 tomadas em conjunto. Outros assuntos - Demonstração do valor adiciona- auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
do: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2020, elabo- demonstrações financeiras tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independenrada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjun- Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reato com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opi- lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
nião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e regis- eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
tros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dendefinidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opi- tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
nião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticisrelação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria das demonstrações finan- mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorceiras individuais e consolidadas do exercício anterior: As demonstração financeiras do exercí- ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
cio findo em 31 de dezembro de 2019 foram anteriormente auditadas por outros auditores inde- planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtependentes, que emitiram relatório datado em 3 de março de 2020, sem modificação. Outras infor- mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de

Viver Incorporadora e Construtora S.A. (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital de Convocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da CVM n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada,
ficam convocados os acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia
30/04/2021, às 10h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica V-Casting, sem prejuízo do uso do mecanismo de voto à distância como
forma do exercício do direito de voto dos Senhores Acionistas, nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 30/03/2021, para deliberarem sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive o parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Apreciação da proposta de não distribuição de dividendos, tendo em vista a ausência
de lucro líquido no exercício social findo em 31/12/2020; (iii) Definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos
membros do referido órgão, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia, incluindo a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração; (iv) Definição do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do referido órgão, com base nos limites previstos
no estatuto social da Companhia; e (v) Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) Ratificação do Plano de Outorga de Benefícios da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/11/2020; e (ii) Ratificação do Programa de Outorga de Ações Restritas, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/01/2021. Documentos e informações
à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGOE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as
propostas dos administradores para a AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem como
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos
acionistas. Os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia poderão participar da AGOE por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente
constituídos, das seguintes formas: (i) votando virtualmente, por meio da plataforma eletrônica V-Casting; ou (ii) votando à distância, por meio do boletim de
voto, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do Acionista. Desta forma, nos termos da Instrução CVM 481, a
Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes
de custódia, do escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no Manual do Acionista divulgado pela
Companhia em 30/03/2021. Adicionalmente, os Acionistas, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, que optarem por participar virtualmente da AGOE, por meio de plataforma eletrônica, deverão enviar as documentações e informações indicadas no Manual do Acionista divulgado pela
Companhia em 30/03/2021 ao e-mail ri.viver@viverinc.com.br até o dia 27/04/2021 para cadastramento. As documentações serão validadas pela Companhia e
o acionista receberá, até às 23h59 (horário de Brasília/DF - Brasil), do dia 29/04/2021, o link de acesso para sua participação virtual na AGOE. Os acionistas que
não enviarem os documentos obrigatórios para sua participação até o dia 27/04/2021, não poderão participar da AGOE. Informações sobre AGOE virtual. Para
maiores informações sobre a participação na AGOE virtual da Companhia, os Acionistas devem entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, através do e-mail ri.viver@viverinc.com.br. São Paulo, 30/03/2021. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 - NIRE 35.300.321.707
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERIAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sociedade
por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros Parte B, Vila Maria, Cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos
do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os
acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária
(“Assembleia”) a se realizar, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2021, às 10:30 horas,
de forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, discutir
e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar
a remuneração anual global dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão participar
da Assembleia via Plataforma Digital, pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes
legais ou procuradores, caso em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para participarem
virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação
à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@energisa.com.br, até às 10:30 horas do
dia 28 de abril de 2021. A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se
for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias,
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone
para contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando
o disposto no art. 126 da Lei das S.A, para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus
representantes legais, deverão apresentar, além de documento de identificação com foto e dos atos
societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela
instituição escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão competente.
O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples, devidamente
registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação societária que outorgue
poderes e representação (ato de eleição do administrador e, conforme o caso, procuração). No
tocante aos fundos de investimento, a representação caberá à instituição administradora ou gestora,
observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou
à administradora, deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado.
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido
realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A, devendo o instrumento de
procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As pessoas naturais acionistas da
Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126,
§1º da Lei das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas
do Código Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia
ou advogado. A Companhia não exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização
e/ou tradução juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a solicitação e a
documentação necessária para participação virtual até às 10:30 horas do dia 27 de abril de 2021 não
poderão participar da Assembleia. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória,
os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência,
para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido
apenas um convite individual por solicitante. O Acionista que tenha solicitado devidamente sua
participação virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para
acesso e participação nas Assembleias até às 12:00 horas do dia 28 de abril de 2021, deverá entrar
em contato com a Companhia impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 29 de abril de 2021,
pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para
acesso. O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis e
não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na
data da Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de
30 minutos de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico
somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu representante, conforme
instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da Assembleia, não será possível o ingresso
do acionista, independentemente da realização do cadastro. Assim, a Companhia recomenda
que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia com pelo menos
30 minutos de antecedência. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do
acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para
participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma
digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às
matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de computadores da Companhia (http://
www.ri.energisa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br). Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente
de modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencialmente. A
decisão da Companhia acerca da realização da Assembleia de modo exclusivamente digital foi
tomada em contexto específico e excepcional, tendo em vista a crise provocada pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo. A Companhia reitera seu compromisso com a adoção
das medidas de combate à pandemia e com a segurança de seus Acionistas, colaboradores e da
comunidade em geral. Presidente Prudente, 30 de março de 2021. Ivan Müller Botelho - Presidente
do Conselho de Administração.

Clientes
Contas a rece
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros:
Custo amortizado:
Fornecedores (b)
Contas a pagar (partes relacionadas)
Financiamentos e debêntures (b)

Hierarquia do valor justo Valor Contábil
2
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2
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2
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2.277.195
31/12/19

Valor Justo

2.742.625

Ativos financeiros:
Valor justo por meio do resultado:
Hierarquia do valor justo Valor Contábil
Caixa e equivalentes de caixa (a)
1
515
Títulos e valores mobiliários (a)
2
197.586
Custo amortizado:
Clientes
2
3.706.639
Contas a receber de clientes
3
51.133
Contas a receber (partes relacionadas)
2
761
Passivos financeiros:
Custo amortizado:
Fornecedores (b)
2
24.839
Financiamentos e debêntures (b)
2
3.571.096
(*) Para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.13 b). Hierarquia do valor justo: Os
instrumentos financeiros contratados enquadram-se conforme anteriormente apresentado, e de
acordo com a definição de hierarquia do valor justo descrita a seguir, conforme o pronunciamento técnico CPC 40-Instrumentos Financeiros: Evidenciação. Nível 1: avaliação com base em
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos na data
das demonstrações financeiras. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem
pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa de mercadorias e valores, um corretor,
um grupo de indústrias, um serviço de precificação ou uma agência reguladora e aqueles preços
representarem transações de mercado reais, as quais ocorrem regularmente em bases puramente
comerciais. Nível 2: utilizado para instrumentos financeiros que não são negociados em mercados
ativos (por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que, além dos
preços cotados incluídos no nível 1, utilizam outras informações adotadas pelo mercado para o
ativo ou passivo, direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).
Nível 3: avaliação determinada em virtude de informações, para os ativos ou passivos, que não
são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informações não observáveis). Técnicas
de avaliação e informações utilizada para determinação do valor justo:  Caixa e equivalentes
de caixa: contas-correntes conforme posições dos extratos bancários e aplicações financeiras
valorizadas pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras.  Títulos e valores mobiliários: aplicações financeiras mensuradas pelo valor justo ou custo amortizado são valorizadas
substancialmente pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras.  Fornecedores
e outras obrigações: o valor justo aproxima-se do seu valor contábil, uma vez que tem prazo de
pagamento abaixo de 60 dias.  Financiamentos e debêntures: são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo diminuídos de quaisquer custos de transação atribuíveis. No caso das debêntures
é mensurado com base na cotação de mercado do próprio instrumento. Após o reconhecimento
inicial, os financiamentos são medidos pelo custo amortizado e juros trazidos a valor presente
utilizando como taxa de desconto real o CDI na data findo em 31 de dezembro de 2020. Fatores
de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de liquidez. Risco de crédito: Salvo pelas contas
a receber e aplicações financeiras com bancos de primeira linha, a Companhia não possui outros
saldos a receber de terceiros contabilizados no exercício. Por esse fato, esse risco é considerado
baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão-TUST. Essa tarifa resulta do rateio
entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específicos, a RAP
de todas as transmissoras, os serviços prestados pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder
Concedente delegou às geradoras, às distribuidoras, aos consumidores livres, aos exportadores e
aos importadores o pagamento mensal da RAP, que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório
de transmissão, se constitui em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro; desse modo, o risco de crédito é baixo. Em 31 de dezembro de 2020, a exposição máxima do risco de crédito do contas a receber é de R$48.448 (R$51.133 em 31 de dezembro de 2019).
Risco de capital: A Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas

atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas
ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.
Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia tem como objetivo
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente
no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia
não pactuara contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esses riscos; porém, estes são
monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe
estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites de créditos com os demais
parceiros do mercado. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo nem
outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual a Companhia está relacionado às
taxas de juros. A Companhia aplica substancialmente seus recursos em títulos de renda fixa,
sendo a maior parte destes alocada em CDBs e em títulos privados substancialmente lastreados
em CDBs. Os saldos que apresentam risco de taxas de juros são: (i) caixas e equivalentes; e (ii)
títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade pelo gerenciamento do risco
de liquidez é da Administração da Companhia, que gerencia o risco de liquidez de acordo com as
necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, mantendo linhas
de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros
da Companhia, por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data
do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro de 2020, os valores
divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados:
Próximos
Entre 13 e
Entre 25 e
37 meses
12 meses
24 meses
36 meses
em diante
Fornecedores
7.090
Financiamentos
18.066
206.308
202.906
1.939.895
Debêntures
49.302
63.747
72.344
427.634
Total
7.090
52.356
237.562
2.142.289
Análise de sensibilidade: A Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos aos
quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação das
taxas de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais a Companhia está exposta na data-base 31 de dezembro de 2020, foram definidos três cenários diferentes: O cenário I (provável) considera o cenário esperado para os próximos 12 meses a partir de 31
de dezembro de 2019, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na data-base das
demonstrações financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus (IPCA)
e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é base para atualização de parte
substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de mercado projetadas
para os próximos 12 meses é de 2,75% ao ano, para o IPCA, é de 4,52% e a TJLP para remuneração
da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2020 é de 4,55% ao ano. Os cenários II e III consideram os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 25% e 50%, respectivamente, na
variável de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:
Instrumentos
Cenário
financeiros
Risco
Nota
Total
I
II
III
Caixa e
equivalentes
Redução do CDI
4
408
11
8
6
Títulos e valores
mobiliários
Redução do CDI
5
208.733
5.470 4.305
2.870
Total
209.141
5.751 4.314
2.876
Financiamentos
Aumento da TJLP
15 1.850.897
84.216 63.162 42.108
Debêntures
Aumento do IPCA 16
581.310
26.275 19.706 13.138
Total
2.432.207 110.491 82.868 55.246
29. Transações que não envolvendo caixa: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou
a seguinte operação não envolvendo caixa, portanto, esta não está refletida na demonstração
dos fluxos de caixa:
Materiais e serviços-ativo em construção em
31/12/20
31/12/19
contrapartida a fornecedores
65
21.556
Provisões para custo de construção
27.381
46.014
Receita de construção
394.057
Total
27.446
461.627
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/O
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia . Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também à administração 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 a administração, determinamos aquele que foi considerado como mais significativo na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constitui o principais assuntos de auditoria. Descrevemos esse assunto 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.
São Paulo, 30/03/2021
KPMG Auditores Independentes
Fabian Junqueira Sousa
CRC SP014428/O-6
Contador - CRC 1SP235639/O-0

Equatorial fica com o controle da CCEE-D
Leilão, realizado na B3 teve ágio de 100% em cima de valor irrisório

A

pós várias liminares
contra a realização
do leilão, a empresa
Equatorial Participações e
Investimentos, representada pela corretora XP, venceu nesta quarta-feira (31),
na B3, o leilão de alienação
das ações ordinárias e preferenciais da Companhia
Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica (CEEE-D)
do Rio Grande do Sul.
A Equatorial ofertou
proposta de R$ 100.000,00,
o que representa um ágio de
100% em relação ao valor
mínimo previsto no edital.
Uma das liminares derrubadas criticava justamente o
baixo valor do ativo, que teve lance inicial de R$ 50 mil.
“Agradecemos à confiança da Equatorial não só na
empresa, mas também no
Rio Grande do Sul, na medida em que, ao ofertar R$
100 mil, assume uma série
de obrigações de passivos,
que somam mais de R$ 4
bilhões”, afirmou o governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite.
As ações leiloadas eram
de propriedade da Com-

panhia Estadual de Energia Elétrica e Participações
(CEEE-Par) e representam
65,92% do capital social total da CEEE-D. A privatização beneficiará cerca de 1,8
milhão de clientes em 72
municípios, incluindo a região metropolitana do Rio
Grande do Sul.
Os estudos, modelagem
da privatização e avaliação
da companhia tiveram a coordenação do BNDES. O
trabalho foi supervisionado
por equipes do Governo
do Estado do Rio Grande
do Sul, com participação
de técnicos da Secretaria do
Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Secretaria
do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG),
Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria-Geral
do Estado (PGE).
Ponto de vista
“Esse dia é histórico. Lá
no passado, diante de um
contexto totalmente diferente, o Estado optou por atuar
diretamente em determinados setores, criando estatais

e as operando. Em tempos
atuais, nas mãos do Estado,
a operação desses setores é
mal gerenciada e todo o arcabouço jurídico impõe uma
série de dificuldades”, disse
Eduardo Leite.
O presidente do BNDES,
Gustavo Montezano, também comemorou o resultado da licitação. “Qualquer
operação de desestatização
é complexa, requer tempo para ser bem estruturada. Provamos que projetos
bem modelados conseguem
ser viabilizados para o mercado. Finalizamos mais uma
etapa de desestatização no
Brasil em que o BNDES
cumpre sua missão”, avaliou Montezano.
Segundo Luiz Henrique
Viana, secretário do Meio
Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul,
a privatização da CEEE-D desamarra um processo
que vinha atado há anos por
muitos enganos, discursos
equivocados e pretensões
corporativistas. “Pretensões
estas que nada mais têm a
ver com o desejo da sociedade gaúcha por um estado

não maior ou menor, mas
do tamanho necessário aos
tempos atuais. Conseguimos romper com o tabu
que era o tema da privatização no Rio Grande do Sul.
Entramos,
seguramente,
em um novo período. Alargamos os horizontes do debate político e econômico
gaúcho”, celebrou Viana.
Desestatização
Já o presidente da CEEE-D, Marco Soligo, destacou
a importância da desestatização para o Estado do RS
e para o setor elétrico brasileiro. “Era muito importante que essa companhia fosse
desestatizada pelos problemas operacionais e financeiros que tanto machucavam nosso Estado”, disse.
“Sabemos a importância
dos investimentos em infraestrutura para a retomada do crescimento, já que a
atração de capital de longo
prazo para esses setores-chave desonera estados
e municípios e aumenta a
produtividade”,
afirmou
Daniel Sonder, CFO da B3.
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Quinta-feira, 1º de abril de 2021 l Monitor Mercantil
Argo Energia Empreendimentos
e Participações S.A.
CNPJ/MF n° 24.624.551/0001-94
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
Argo II: No dia 28 de outubro de 2016 o Consórcio Transmissão do Brasil II, foi vencedor do Lote 18 do Leilão de Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em seu
Transmissão nº 013/2015 (2ª etapa) - ANEEL, para a Concessão dos serviços públicos de transmissão contem- compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através
plando a instalação e operação de Compensadores Síncronos na Subestação Janaúba 3, no norte do estado de do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comporMinas Gerais. A homologação do resultado do Leilão foi publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2016. tamento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura
A assinatura do contrato de concessão foi em fevereiro de 2017. A Companhia estima finalizar a construção do de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria
empreendimento em janeiro de 2022, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$148.700. A RAP Executiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecifoi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada para R$44.607 (valor para o ciclo 2020-2021) mais
o acréscimo de PIS e COFINS, com recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e das no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho
de Administração da Argo Energia é o órgão da administração responsável pela determinação das
será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II.
diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corporativos.
Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, o Conselho
será composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que necessário, o
Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, sociais e ambientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: A
Diretoria da Argo Energia é responsável pela execução do planejamento estratégico e das diretrizes
estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de acordo
com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo tem a sua atuação marcada pelos mais
elevados padrões de ética e conduta, acreditamos que este é um princípio fundamental para a perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamente
cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos
com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar
uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia
disponibiliza os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral
possam manifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por
telefone: 0800 377 8038; • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia; • Por e-mail: etica@argoenergia.com.br. Investimentos: Conforme mencionado acima, em 13 de abril de
2016, no leilão de transmissão da ANEEL 013/2015, a Argo Energia sagrou-se vencedora, por meio
do Consórcio Transmissão do Brasil, da concessão do lote A. O projeto do lote A consiste na construção, operação e manutenção de quatro trechos de linhas, totalizando cerca de 1.150 km e de quatro
Argo III: Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), ex- subestações, além da ampliação da subestação de Pecém II. A seguir descrição da infraestrutura a
-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público ANEEL nº 05/2016, realizado ser construída: (i) Linha de Transmissão 500 kV Parnaíba III - Acaraú III C1; (ii) Linha de Transmisna BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica referente à são 500 kV Acaraú III - Pecém II; (iii) Linha de Transmissão 500 kV Acaraú III - Tianguá II C1; (iv)
instalação de transmissão de rede básica. A Cobra Brasil se sagrou vencedora do leilão de linhas de transmis- Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira - Parnaíba III C1 e C2; (v) Subestação 500 kV Bacabeira;
são nº 05/2016, Lote 32, realizado em 24 de abril de 2017 pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
tendo constituído a Guaporé para ser a legítima concessionária e titular da outorga para concessão e explora- (vi) Subestação 500 kV Parnaíba III e Compensador Estático (-150/300) Mvar; (vii) Subestação 500
ção de instalações de transmissão localizadas no estado de Rondônia, compostas pela linha de transmissão Kv Acaraú III; (viii) Subestação 500 kV Tianguá II; e (ix) Ampliação da subestação Pecém II. O proSamuel - Ariquemes, C4, 230 kV, com extensão de 145 km; linha de transmissão Ariquemes - Ji-Paraná, C4, jeto do lote A amplia a Rede Básica de Energia dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, passando
230kV, com extensão de 165 km; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ji-Paraná de (-90+150) por 42 municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida e gerada na região. Além
Mvar; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de (-90+150) Mvar; Novo pátio de 69 kV disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de geração de energia eólica
na Subestação Coletora Porto Velho, 2 x (90+10) MVA; Novo pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico para a região e também melhoMVA. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comercial em 11 de agosto de 2022 e a Argo III rando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. O lote A está sendo desenvolvido
estima finalizar a construção do empreendimento em julho de 2022, e o investimento total previsto é de apro- pela Argo I, cujo contrato de concessão foi assinado junto à ANEEL em 27 de junho de 2016, sendo a
ximadamente R$562.292. A RAP do contrato de concessão foi determinada em aproximadamente R$72.447 entrada em operação comercial prevista para 60 meses a contar desta assinatura. O investimento
para todos os trechos (valor histórico), e atualizada para R$81.174 (valor para o ciclo 2020-2021), que será está orçado em aproximadamente R$ 2.1 bilhões, com data base de junho de 2016. O prazo de conacrescido de PIS e COFINS. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação cessão é de 30 anos, podendo, a critério exclusivo da ANEEL, ser renovado por, no máximo, outros
comercial da Argo III. A Argo III concluiu a entrada em operação da totalidade das instalações de transmissão 30 anos. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações financeiras anuais foram preparadas
previstas para o ano de 2020. A partir de então, fica garantido à Argo III o recebimento de 87,06% da receita
anual permitida (“RAP”) objeto do Contrato de Concessão nº 49/2017 - ANEEL (“Contrato de Concessão”). Es- em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições
trutura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia Bogotá S.A.E.S.P. societárias, os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de
e Red Electrica Brasil Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, detendo a totalidade das Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo Energia em 31 de dezembro de 2020:
Demonstração do Resultado do Período (Consolidado)
31/12/2020 AV% 31/12/2019 AV%
Receita operacional líquida
1.732.217 100% 1.764.723 100%
RED ELECTRICA
ITAÚ
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(309.652) (18%) (925.492) (52%)
BRASIL
UNIBANCO
Lucro bruto
1.422.566 82%
839.231 48%
Gerais e administrativas
(118.324) (7%)
(37.744) (2%)
45,215%
9,570%
EBITDA
1.304.242 75%
801.485 45%
Resultado financeiro
(257.831) (15%) (212.723) (12%)
Imposto de renda e contribuição social
(405.266) (21%) (129.751) (7%)
Lucro do período
641.144
459.011 26%
ARGO ENERGIA
Lucro por ação - R$ (básico)
1,77824
0,8685
EMPREENDIMENTOS
Lucro por ação - R$ (diluído)
1,77824
0,8527
E PARTICIPAÇÕES
Lucro bruto: O lucro bruto consolidado, em 31 de dezembro de 2020, apresentou R$ 1.422.565 (R$
839.231 em 31 de dezembro de 2019) e é composto pela receita operacional líquida, sendo: receita
de construção no valor de R$ 401.446 (R$ 1.402.058 em 31 de dezembro de 2019); receita de remuneração do ativo de contrato no valor de R$ 671.363 (R$ 528.530 em 31 de dezembro de 2019);
receita de operação e manutenção, no valor de R$ 92.450 (R$ 9.823 em 31 de dezembro de 2019);
e pelo saldo constituído no período de PIS e COFINS e encargos regulatórios no montante de R$
111.225 (R$ 159.873 em 31 de dezembro de 2019), deduzida pelos custos de construção, operação
ARGO II
ARGO III
e manutenção de R$ 309.652 (R$ 925.492 em 31 de dezembro de 2019). Despesas operacionais:
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$118.324 (R$ 37.744 em 31 de dezembro de
2019); devido principalmente ao plano de opções de compra de ações realizado em 25 de março de
2020. Resultado Financeiro: O resultado financeiro da Companhia totalizou despesas no montante
100%
100%
de R$ 257.831 (R$ 212.723 em 31 de dezembro de 2019); refere-se principalmente pelas despesas

Comentário de Desempenho: A Administração da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia” ou “Argo”), submete à apreciação de V. Sas. o seu Relatório da Administração e as Informações
Financeiras Anuais com o relatório dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31 de dezembro
de 2020. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de Valores
Mobiliários. Mensagem da Administração: A Companhia iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão
desenvolver o setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos, atuando de forma ética, eficiente
e disciplinada. Ao apresentar os resultados do período findo em 31 de dezembro de 2020, demonstramos
nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e sempre na busca do equilíbrio entre disciplina financeira,
responsabilidade ambiental e progresso social, através de desenvolvimento econômico. A Companhia: A Argo
Energia Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima com o objetivo de atuar como holding, participando no capital de outras sociedades dedicadas à atividade de transmissão de energia elétrica.
A Argo Energia Empreendimentos e Participações tem o controle de 100% das subsidiárias Argo Transmissão
de Energia S.A. (Argo I), Argo II Transmissão de Energia S.A. e Argo III Transmissão de Energia S.A. (Argo III).
Argo I: A Argo Transmissão de Energia S.A. é uma sociedade anônima com o objetivo de atuar como holding,
participando no capital de outras sociedades dedicadas à atividade de transmissão de energia elétrica. A Argo
Energia Empreendimentos e Participações detém 100% do capital da Companhia. No dia 27 de junho de 2016,
a Companhia assinou com a União, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de
Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos,
para construção, implementação, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica,
referente à linha de transmissão 500 kV Bacabeira - Pecém II, composta por 5 subestações e aproximadamente 1.150 km de linhas de transmissão. A Receita Anual Permitida (RAP) do ciclo de 2020 - 2021 é de R$
478.729 mais o acréscimo de PIS e COFINS, com recebimento em quotas mensais a partir de sua entrada em
operação. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da
Companhia. Em 7 de setembro de 2019, a Argo I disponibilizou seus ativos para operação comercial, dessa
forma, antecipando em aproximadamente 22 meses o início de recebimento da RAP. O projeto Argo I amplia
a rede básica de energia dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, passando por 42 municípios e permitindo
maior escoamento da energia consumida e gerada nesta região, além de aumentar a capacidade de intercâmbio entre os subsistemas Norte e Nordeste do País. Além disso, o empreendimento possibilitará ainda a
conexão de projetos de geração de energia eólica e solar localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento
econômico para a região e, também melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.

GRUPO ENERGIA
BOGOTÁ
42,215%

ARGO I

100%

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Passivo e Patrimônio Líquido
Controladora
Consolidado
Circulante
Nota explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Fornecedores
11
268
1.115
72.404
68.494
Circulante
Financiamentos
17
5.851
18
46.505
Caixa e equivalentes de caixa
4
70
16
1.065
716 Debêntures
897
Títulos e valores mobiliários
5.1
3.733
24.186 284.356 370.003 Imposto de renda e contribuição social
Obrigações tributárias
12
11
73
10.453
8.603
Contas a receber de clientes
6
55.955
51.133 Encargos sociais e trabalhistas
13
15.327
9.121
Despesas pagas antecipadamente
7
19
25
497
579 Obrigações regulatórias
14
4.914
1.221
11.785
5.694
11.785
5.694
Ativo de concessão
8
- 137.283 135.543 Dividendos a pagar
Ações preferenciais resgatáveis
15
983
9.908
983
9.908
Outros tributos a compensar
812
883
- Contas a pagar-partes relacionadas
22
Impostos a recuperar
9.098 Provisões
16
3.558
21.233
19
12.699
12.699
Contas a receber-partes relacionadas
29
41
- PIS e COFINS diferidos
2.770
Outros créditos
88
27
49.201
1.140 Outros Passivos
Total do passivo circulante
13.047
16.812 188.146 136.973
Total do ativo circulante
4.722
24.254 529.281 568.212 Não Circulante
Não circulante
Financiamentos
17
- 2.323.513 2.007.458
18
- 531.099 516.397
Dividendos a receber
9
6.899
6.750
- Debêntures
Ações preferenciais resgatáveis
15 200.000 200.000 200.000 200.000
Despesas pagas antecipadamente
7
1
286 Provisões
16
23.823
24.781
Ativo de concessão
8
- 5.497.974 4.105.571 IRPJ e CSLL diferidos
26 b)
- 666.433 251.356
19
- 488.319 373.766
Impostos a recuperar
812
1.324 PIS e COFINS diferidos
200.000 200.000 4.233.187 3.373.758
Fundos vinculados - caixa restrito
5.2
- 133.150
- Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Investimentos
9 1.988.235 1.392.369
- Capital social
20 528.483 528.483 528.483 528.483
Imobilizado
10
24.350
17.393 Reservas de capital
20 (54.664)
43.049 (54.664)
43.049
20 1.159.444 485.434 1.159.444 485.434
Intangível
10
23.386
25.318 Reservas de lucros
Dividendos adicionais propostos
20 153.546 150.407 153.546 150.407
Total do ativo não circulante
1.988.898 1.399.931 5.678.861 4.149.892 Total do patrimônio líquido
1.786.809 1.207.373 1.786.809 1.207.373
Total do ativo
1.999.856 1.424.185 6.208.142 4.718.104 Total do passivo e patrimônio líquido
1.999.856 1.424.185 6.208.142 4.718.104
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (controladora e consolidado) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Capital Subscrito e
Reserva
Reserva
Dividendos
Lucros
explicativa
integralizado
de capital Reserva legal
de lucro
Adicionais propostos
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
528.483
2.993
13.810
204.140
984.681
Lucro líquido do exercício
459.013
459.013
Reserva de remuneração baseada em ações
3.295
3.295
Destinação do lucro líquido do exercício:
Constituição de Reserva legal
22.951
(22.951)
Dividendos mínimos obrigatórios
(4.361)
(4.361)
Dividendos adicionais propostos
150.407
(150.407)
281.294
(281.294)
Reserva de Lucro
528.483
6.288
36.761
485.434
150.407
1.207.373
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
641.144
641.144
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reversão reserva de remuneração baseada em ações
(93.009)
(2.974)
(95.983)
Constituição de Reserva legal
20
32.057
(32.057)
Dividendos mínimos obrigatórios
20
(6.091)
(6.091)
Dividendos adicionais propostos
20
3.139
(3.139)
Aplicação Oficio Circular 04/2020 - CVM
3.14
40.366
40.366
599.857
(599.857)
Reserva de Lucro
20
Saldos em 31 de dezembro de 2020
528.483
(54.664)
33.787
1.125.657
153.546
1.786.809
Controladora
Consolidado
Nota explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
1. Informações gerais: A Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma socie- tações e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas
dade anônima, listada como categoria “B” na Bolsa de Valores de São Paulo-B3 e registrada na Comissão pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada e autorizada
de Valores Mobiliários-CVM, domiciliada na Rua Tabapuã, 841-5º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, pelo Conselho de Administração em 30 de março de 2021. Após a emissão, somente os acionistas têm o poder
Estado de São Paulo e foi constituída em 23 de março de 2016. A Companhia tem por objeto a participação de alterar as demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanano capital de outras entidades, como acionista. Adicionalmente, a Companhia poderá explorar atividades das da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações
nas áreas de infraestrutura, de eletricidade, construção civil e instalações elétricas, podendo, para tanto, financeiras individuais e consolidadas de forma que as informações relevantes próprias das demonstrações
participar de leilões e concessões, habilitar-se em licitações e formar Sociedades de Propósito Específico- financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas
pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de reais (R$),
-SPEs. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia detém as seguintes participações societárias:
arredondadas ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra maneira. 2.2. Base de elaboração: As
Participação - %
31/12/2020
31/12/2019 demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto se
Argo Transmissão de Energia S.A. (“Argo I”)
100%
100% indicado de outra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras individuais
Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Argo II”)
100%
100% e consolidadas são apresentadas em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.4. Uso de
Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Argo III”)
100%
100% estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo
a. Argo I: Em 13 de abril de 2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3 Empreendimentos com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimatie Participações S.A. (1%) e Pátria Infraestrutura III - FIP (99%), foi declarado vencedor do Leilão Público nº vas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, re013/2015, realizado na B3, para a aquisição da Concessão de Transmissão de Energia Elétrica referente à linha ceitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisade transmissão Bacabeira - Tianguá - Pecém. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de das de forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas
junho de 2016. Em 27 de junho de 2016, a Companhia assinou com a União, por meio da Agência Nacional de estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas que envolvem estiEnergia Elétrica-ANEEL, o Contrato de Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de mativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia identificou a existência de componente de finanTransmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, operação e manutenção das instala- ciamento significativo nos contratos de concessão. A determinação da taxa de desconto do ativo de concessão
ções de transmissão de energia elétrica, compostas pelas linhas de transmissão: LT 500 kV Bacabeira - Parna- envolve julgamento significativo considerando os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão.
íba III C1 e C2, circuito simples, com aproximadamente 312 km cada; LT 500kV Parnaíba III - Acaraú III, circui- (b) As margens de lucratividade referentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) opeto simples, com aproximadamente 191 km; LT 500kV Acaraú III - Pecém II, circuito simples, com ração e manutenção, da infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e comaproximadamente 161 km; LT 500 kV Acaraú III - Tianguá II, circuito simples, com aproximadamente 150 km; plexidade de cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em
Subestação Bacabeira 500 kV; Subestação Paranaíba III 500 kV e Compensador Estático (-150/300) Mvar; Su- relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura de transmisbestação Acaraú II 500 kV; Subestação Tianguá II 500 kV; e respectivas entradas de linha, interligações de são. (c) Avaliação de instrumentos financeiros são utilizadas técnicas de avaliação que incluem informações
barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A Argo I teve um investimen- instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 30 oferece informações detalhadas sobre as principais premisto total de aproximadamente R$2.500.000. A Receita Anual Permitida - (RAP) foi determinada em R$404.961 sas utilizadas pela Companhia e suas controladas na determinação do valor justo de seus instrumentos finan(valor original) na data do leilão e atualizada para R$478.729 (valor para o ciclo 2020-2021) com recebimento ceiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferiem cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA e dos ativos: são registrados ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias
será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo I. Em 14 de maio de 2019, a Companhia obteve a entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos
Licença de Operação nº 1517/2019 (5027595), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente com base em projeções e previsões
Naturais Renováveis - IBAMA, para a Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira - Pecém II, referente ao Lote A do elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões incluem diversas hipóteses relacionadas ao deLeilão ANEEL nº 13/2015, Contrato de Concessão nº 09/2016 - ANEEL. A Licença de Operação corresponde à sempenho da Companhia e fatores que podem diferir dos resultados reais. Em conformidade com a atual legisautorização do IBAMA para a operação do empreendimento ou da atividade, após verificar o cumprimento do lação fiscal brasileira, não existe prazo para a utilização de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais
que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a acumulados podem ser compensados somente ao limite de 30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa
operação. Em 7 de setembro de 2019, a Companhia disponibilizou seus ativos para operação comercial parcial, nº 26). 3. Principais políticas contábeis: 3.1. Base de consolidação e investimento em controladas: As dedessa forma, antecipando o início de recebimento parcial da RAP em cerca de 21 meses. A receita que é fatu- monstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controrada aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida con- ladas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas
tratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia (controladora). O conentre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. b. Argo II: Em 28 de outubro de 2016, o Con- trole é obtido quando a Companhia: • Tem poder sobre a investida. • Está exposta, ou tem direito, a retornos
sórcio Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. (1%) e FIP P2 variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida. • Tem a capacidade de usar esse poder para afetar
Brasil Infraestrutura (99%), foi declarado vencedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na B3, para a seus retornos. A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e circunstâncias inaquisição da Concessão da Subestação Janaúba 3 - Compensadores Síncronos. A homologação foi publicada no dicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos três elementos de controle relacionados anteriorDiário Oficial da União de 19 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou com a mente. Quando a Companhia não detém a maioria dos direitos de voto em uma investida, ela terá o poder sobre
União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 16/2017, que regula a Concessão de Serviço Público de a investida quando os direitos de voto forem suficientes para capacitá-la na prática de conduzir as atividades
Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, operação e manutenção das instala- relevantes da investida de forma unilateral. Ao avaliar se os direitos de voto da Companhia em uma investida
ções de transmissão de energia elétrica, compostas por dois Compensadores Síncronos de Reativos em 500Kv são suficientes para lhe conferirem poder, a Companhia considera todos os fatos e circunstâncias relevantes,
na Subestação Janaúba III,-90/+150 Mvar cada, incluindo transformadores elevadores e respectivas conexões, incluindo: • A dimensão da participação da Companhia em termos de direitos de voto em relação à dimensão e
interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às fun- dispersão das participações dos outros detentores de direitos de voto. • Direitos de voto em potencial detidos
ções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A Compa- pela Companhia, por outros detentores de direitos de voto ou por outras partes. • Direitos decorrentes de outros
nhia estima finalizar a construção do empreendimento em janeiro de 2022, e o investimento total previsto é de acordos contratuais. • Quaisquer fatos e circunstâncias adicionais que indiquem que a Companhia tem, ou não
aproximadamente R$148.700. A RAP foi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada para R$44.607 tem, a capacidade de conduzir as atividades relevantes no momento em que as decisões precisam ser tomadas,
(valor para o ciclo 2020-2021), com recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e incluindo padrões de votação em assembleias anteriores. A consolidação de uma controlada começa quando a
será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II. A receita que será faturada aos usuários do sis- Companhia obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Companhia perde o controle sobre a contema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida contratualmente, cujos termos trolada. Especificamente, as receitas e despesas de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício
são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST entre o usuário e o Opera- são incluídas nas demonstrações do resultado e do resultado abrangente a partir da data em que a Companhia
dor Nacional do Sistema Elétrico - ONS. c. Argo III: Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comuni- obtém o controle até a data em que a Companhia deixa de controlar a controlada. O resultado e cada compocação e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), ex-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão nente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos proprietários da Companhia e às participações não
Público ANEEL nº 05/2016, realizado na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de trans- controladoras. O resultado abrangente total das controladas é atribuído aos proprietários da Companhia e às
missão de energia elétrica referente à instalação de transmissão de rede básica. No dia 10 de agosto de 2017, participações não controladoras, mesmo se isso gerar saldo negativo para as participações não controladoras.
a Argo III assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 49/2017, que regula a Concessão Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras das controladas são
de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, operação e manutenção das se- reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Todas as transações, saldos, receitas e despesas
guintes instalações de transmissão, localizadas no Estado de Minas Gerais. Em 26 de novembro de 2018, a entre as empresas do Grupo são eliminados integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas. As
Companhia e a Cobra Brasil assinaram o Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a Companhia principais eliminações no processo de consolidação foram as seguintes: • Saldos das contas de ativos e passiadquire 100% do capital social da Guaporé Transmissora de Energia S.A., antiga denominação social da Argo vos entre as companhias consolidadas. • Participações no capital e reservas das empresas consolidadas. •
III Transmissão de Energia S.A. (“Argo III”). Vide maiores detalhes na nota explicativa nº 9 c). As instalações de Saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. 3.2. Caixa e equivatransmissão que estão localizadas no estado de Rondônia, são compostas pela Linha de Transmissão Samuel lente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez
- Ariquemes, C4,230 kV, com extensão de 145 km; Unha de Transmissão Ariquemes - Ji-Parana, C4, 230 kV, com com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conheextensão de 165 km; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV Ji-Parana de (-90+150) Mvar; Compen- cido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 3.3. Instrumentos financeisador Sincrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de (-90+150) Mvar; Novo pátio de fc9 kV na Subestação ros: A IFRS 9 (CPC 48) simplificou o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três
Coletora Porto Velho, 2x (90+10) MVA; Novo pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 MVA; conexões de categorias principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor por meio do OCI unidades de transformação, entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vincu- Outros Resultados Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa
ladas e demais instalações necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, tele- contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve mudanças
comunicação, administração e apoio. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comercial em 11 em relação aos critérios atuais. A classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros é conforme
de agosto de 2022 e a Companhia tem a previsão de concluir sua construção em julho de 2022. Atualmente, a segue:
Argo III encontra-se em fase de construção do empreendimento que por sua vez está em fase pré-operacional. A Ativo/Passivo Financeiro
Classificação
Argo III conta com aportes que serão realizados pelos acionistas e captação de financiamento junto ao Banco Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para honrar seus compromissos financeiros e, con- Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado
sequentemente, a conclusão do projeto. Os referidos aportes estão respaldados nas obrigações contidas no Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado
plano de negócios da Companhia. O investimento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do Contas a receber de clientes
Custo amortizado
Custo amortizado
contrato de concessão foi determinada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), Fornecedores
Custo amortizado
e atualizada para R$81.175 (valor para o ciclo 2020-2021), que será acrescido de PIS e COFINS. A RAP é corri- Financiamentos
Custo amortizado
gida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo III. 1.1. Impactos da Contas a pagar - partes relacionadas
Custo amortizado
COVID - 19: De acordo com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem Debêntures
Custo amortizado
acompanhando atentamente os impactos do COVID - 19 em seus negócios onde avalia constantemente os Ações preferenciais
possíveis riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem estruturando de supor- 3.4. Imposto de renda e contribuição social-correntes e diferidos: A provisão para imposto de renda é conste ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes riscos. Adicionalmente, a Companhia tituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A
e suas controladas seguem no acompanhamento dos prazos de obras em curso e mantém contínua comunica- contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável anual. O imposto de renda e a conção com o regulador sobre eventuais atrasos que poderão ocorrer até a normalização das atividades comerciais tribuição social diferidos foram calculados com base nas diferenças temporárias no reconhecimento de receitas
do mercado como um todo. Durante esse período de pandemia as obras na controlada Argo II sofreram uma e despesas para fins contábeis e fiscais, sobre os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social,
paralização devido ao decreto da prefeitura de Janaúba o qual não teve impacto relevante no cronograma de quando for provável a realização com lucros tributáveis futuros. Para a controlada ARGO II, o imposto de renda
andamento da obra. A Companhia implementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e ativida- e a contribuição social correntes são calculados pelo método do lucro presumido, regime caixa, de acordo com
des, como: ampliação do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017, no qual as bases são
impostos, restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momento obtidas a partir da aplicação de 8% para Imposto de Renda e 12% para Contribuição Social, acrescidas do
a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração total de receita financeira durante o exercício. Sobre a base de cálculo aplicam-se as alíquotas de 15% acresnestas informações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. cida do adicional de 10% sobre a base tributável excedente a R$ 240 ao ano para imposto de renda e de 9%
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com para contribuição social. O saldo dos impostos diferidos ativo é revisado no fim de cada exercício e, quando não
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com normas internacionais de relatório financeiro “IFRS - Interna- for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo,
tional Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB - International Accounting Standards Board”. As ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos
práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as orientações, interpre- ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja

financeiras sobre empréstimos e financiamentos. Resultado do período: A Companhia apresentou
lucro líquido de R$ 641.144 no período encerrado em 31 de dezembro de 2020 e (R$ 459.011 em 31
de dezembro de 2019). Responsabilidade Socioambiental: Meio Ambiente e Responsabilidade Social:
A Companhia tem forte preocupação com relação aos impactos que suas atividades podem gerar à
sociedade. Por isso, estamos sempre atentos aos interesses públicos, buscando, em nossa atuação
um comportamento respeitoso e uma atitude de diálogo com a sociedade, especialmente com as
comunidades do entorno de nossos projetos, buscando também prevenir possíveis situações de
conflito e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas as suas atividades e preocupa-se com
o desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades da Argo incorporam o componente
socioambiental nas fases de planejamento, construção e operação dos projetos de transmissão de
energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico e respeitando os interesses
dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas das licenças ambientais aplicáveis.
Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e prestadores de serviço. A estrutura de meio
ambiente e responsabilidade social engloba as atividades de: (i) Mapeamento e Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios, pré-investimento,
estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das obras e O&M; (ii) Seleção e
contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e engajamento prévio de stakeholders,
incluindo comuni dades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorporação das restrições,
desafios e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos; (v) Implantação responsável
de programas socioambientais; (vi) Relatórios periódicos de gestão aos principais stakeholders.
Argo I: O licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio do
rito ordinário com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do
Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO),
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA - MA). O projeto Argo I obteve
a Licença de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão ambiental de obras é gerenciada por
equipe interna com o apoio de consultorias especializadas. Ao todo, 26 programas socioambientais
encontram-se em execução no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental Quilombola), PACM (Plano de Ação de Controle da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural (Imaterial e Arqueológico). Argo II: A Argo II (Lote 18 do leilão Aneel 013/2015 - parte
2), está localizada no município de Janaúba-MG e consiste na instalação de dois compensadores
síncronos em subestação a ser ampliada pela Argo. O projeto obteve a Licença de Instalação em
13 de novembro de 2018 e as obras tiveram início em junho de 2019. Argo III: A Argo III (Lote 32 do
leilão Aneel 005/2016), está localizada no estado de Rondônia e consiste na construção e operação
de 320 km de linhas de transmissão e 5 subestações localizadas nos munícipios de: Porto Velho,
Samuel, Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná. Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho
financeiro e de seus negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma
cultura corporativa de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na
realização de suas atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma
Companhia altamente admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética;
• Eficiência; • Segurança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas
as estratégias de recursos humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a
essa visão de excelência e visam o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da Companhia. Número de Colaboradores: A Argo, em 31 de dezembro de
2020, tem seu quadro composto por 136 profissionais e 5 estagiários. A equipe de gestão é formada
por profissionais experientes no setor de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e
parceiros que têm o resultado, a ética e a segurança no trabalho como valores fundamentais.
Seleção e Atração de Talentos: Os processos de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos
pelo RH da Companhia, que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para cada
vaga, observando, especialmente, a igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento e
desenvolvimento. Com essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional,
retém seus talentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a
formação para jovens talentos. O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional
desses jovens e prover novos profissionais em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área
de recursos humanos desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para
o aprimoramento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance
de objetivos da Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma
Avaliação de Desempenho 360º baseada em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação é realizado um Comitê de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box
da empresa, com objetivo de traçar planos de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro
do time da Argo. Remuneração e Benefícios: O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela
Argo Energia aos seus colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia
também concede aos seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis
Trabalhistas, além de benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo, consciente da importância do desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo
de gestão e ações como: programa de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de
doenças e bem-estar, subsídio para academia, disponibilização de frutas durante o expediente de
trabalho, a fim de contribuir com uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos
profissionais do grupo. Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM nº 381,
de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que que desde a contratação da KPMG Auditores
Independentes foram prestados pela mesma apenas serviços de auditoria externa.

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
Nota
explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida
23
- 1.732.217 1.764.723
Custo do bens construídos e serviços
prestados
24
- (309.652) (925.492)
Lucro bruto
- 1.422.565 839.231
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
24 (81.303)
(7.503) (118.324) (37.774)
Resultado da equivalência patrimonial
9 728.078 482.443
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
646.776 474.940 1.304.241 801.487
Receitas financeiras
25
292
2.437
7.400
19.927
Despesas financeiras
25
(5.924) (18.364) (265.231) (232.650)
Resultado financeiro
(5.632) (15.927) (257.831) (212.723)
Lucro operacional antes do imposto de
renda e contribuição social
- 459.013 1.046.410 588.764
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
26 a)
- (14.100)
Diferidos
26 a)
- (391.166) (129.751)
Lucro líquido do exercício
641.144 459.013 641.144 459.013
Lucro por ação - R$ (básico)
27 1,77824 0,86855
Lucro por ação - R$ (diluído)
27 1,77824 0,85266
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Valor Adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receitas
Receitas relativas à construção de ativos próprios
- 1.139.542 1.402.058
Receitas relativas à operação de ativos próprios
92.450
9.823
Receitas relativas à remuneração do ativo da
concessão
- 671.363
528.530
Insumos adquiridos de terceiro
Serviços de terceiros
(52.445)
(4.288) (337.328) (931.567)
Materiais
(1.434)
(55.312)
(4.288) 1.564.593 1.008.844
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
(888)
(739)
(2.838)
(739)
(5.027) 1.561.754 1.008.105
Valor adicionado líquido produzido pela companhia (56.200)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado da equivalência patrimonial
728.966
483.182
292
2.437
7.400
19.927
Receitas financeiras
678.690
480.592 1.569.154 1.028.032
Valor adicionado total a distribuir
678.690
480.592 1.569.154 1.028.032
Distribuição do valor adicionado
28.856
3.215
86.149
30.930
Pessoal
Remuneração direta
28.856
3.215
78.693
27.225
Benefícios
5.288
2.668
FGTS
2.168
1.037
m
m
m
2
- 265.217
318.849
Impostos, taxas e contribuições
mm
Tributos federais
2
- 265.217
318.849
5.924
18.364 265.231
219.240
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
5.924
18.364 265.231
219.240
641.144
459.013 641.144
459.013
Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido do exercício
641.144
459.013 641.144
459.013
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
m
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Partes relacionadas
(22)
(41)
Lucro líquido do exercício
641.144 459.013 641.144
459.013
Imposto de renda e contribução social
38.907
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
Outros passivos
(29)
2.770
caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Juros sobre ações preferenciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos 26 (a)
- 391.167
128.169
Títulos e valores mobiliários
5
20.745 (12.067)
93.047
173.909
Provisão para PIS e COFINS diferidos
19
- 114.553
159.674
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(32.972) (23.354)
82.356 (754.437)
Amortização direito de concessão
10
888
739
Imposto de renda e contribuição social pagos
- (14.028)
Remuneração do ativo de concessão
8 e 23
- (671.364) (528.530)
Caixa líquido (usados nas) gerados das
Receita de construção e eficiência na
atividades operacionais
(32.972) (23.354)
62.660 (754.437)
implementação da infraestrutura
8 e 23
- (1.200.019) (401.487) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Receitas de aplicações financeiras-títulos
Aquisição de imobilizado e intangível
10
(7.863) (15.415)
e valores mobiliários
25
(292)
(2.437)
(7.400) (19.927) Aquisição de controladas
9
- (81.988)
- (81.988)
Resultado de equivalência patrimonial
(728.078) (483.443)
- Dividendos recebidos
164.891
Depreciação
10
1.950
224 Aumento (redução) de capital em controladas
7.550 (94.035)
Despesas com stock options
20
28.856
3.295
28.856
3.295 Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
Juros sobre debêntures e amortizações
17 e 18
5.668
8.908 244.127
206.882
atividades de investimento
172.441 (176.023)
(7.863) (97.403)
(52.702) (12.664) (456.098)
8.052 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Captação de Financiamentos e debêntures
17 e 18
- 126.802
648.835
Contas a receber de clientes
6
(4.822)
99.575 Fundos vinculados - caixa restristo
20
- (47.503)
Contas a receber (ativo de concessão)
8
- 458.607 (1.043.752) Ações preferenciais resgatáveis
15 (14.593) 200.000 (14.593)
200.000
Impostos a recuperar
(812)
9.467 (10.422) Pagamentos baseado em ações
(124.822)
(728) (124.822)
(728)
Despesas pagas antecipadamente
7
6
(20)
367
11.711 Caixa liquido (usados nas) gerado pelas
Partes relacionadas
153
131
atividades de financiamento
(139.415) 199.272 (60.116)
848.107
Outros créditos
(61)
1.137 (48.061)
4.981 Aumento (redução) de caixa e equivalentes
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
de caixa
54
(105)
349
(3.733)
Fornecedores
11
(847)
877 (23.536)
3.192 Caixa proveniente da aquisição
145
Encargos e obrigações trabalhistas
13
6.206
1.621 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
4
70
16
1.065
716
Obrigações tributárias
12
(62)
42
1.850
(4.656) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
16
121
716
4.304
Obrigações regulatórias
14
3.693
1.221 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
54
(105)
349
(3.733)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de
cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.5. Patrimônio líquido:
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.6. Pagamento baseado em ações: O valor justo
das opções concedidas, determinado na data da outorga conforme CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, é
registrado como despesa no resultado do exercício durante o prazo no qual o direito é adquirido, com base em
estimativas preparadas pela Companhia. As opções concedidas serão eventualmente adquiridas, com correspondente aumento do patrimônio. Para maiores entendimentos, vide nota explicativa nº 21. 3.7. Demonstração
do valor adicionado (DVA): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza da Companhia e sua distribuição
durante determinado período. Conforme requerido pela legislação societária brasileira, é apresentada como
parte de suas demonstrações financeiras, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme
as IFRS’s. Sua elaboração foi preparada com base nas informações obtidas dos registros contábeis que servem
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Essa demonstração reflete em sua primeira parte: (a) A
riqueza auferida pela Companhia, representada por suas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
quando aplicável); (b) Os in m
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Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ nº CNPJ nº 24.624.551/0001-94
Margens de Obrigações de Performance
Consolidado
2020
2019
Margem de Construção
Receita
403.203
1.401.692
Custos
(266.671)
(843.683)
Margem (R$)
134.775
558.009
Margem Percebida (%)
33,4%
39,8%
Margem de O&M
Receita
92.450
Custos
(42.981)
Margem (R$)
49.469
Margem Percebida (%)
53,5%
0%
A movimentação do saldo de contas a receber (ativo da concessão) é como segue:
Saldo em 31/12/2018
2.387.241
Receita de Construção
1.401.692
Remuneração do ativo de concessão
387.645
Aquisição da Argo III
64.536
Saldo em 31/12/2019
4.241.114
Receita de Construção
403.203
Remuneração do ativo de concessão
671.362
Recebimentos
(463.271)
Ganho de Eficiência (*)
742.483
Ajuste Oficio Circular 04/2020 - CVM
40.366
Saldo em 31/12/2020
5.635.257
(*) refere-se ao reconhecimento pela entrada antecipada da operação da controlada Argo I. O valor foi mensurado considerando a antecipação da RAP adicional trazida a valor presente quando da conclusão definitiva
da construção e recebimento da TDL - Termo de Liberação Definitivo para operação integrada ao SIN sem
pendencias emitido pela ONS - Operador do Sistemas Nacional.

9. Investimentos em controladas - controladora

Saldos em 31 de dezembro de 2018
220.821
Constituição
165.644
Saldos em 31 de dezembro de 2019
386.465
Constituição
61.857
Amortização diferido
(52.696)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
501.018
Classificado como:
Circulante
12.699
Não circulante
488.319
(*) Para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.13 b).
20. Patrimônio líquido: Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito é de R$595.691,
totalmente integralizado, sendo representado por 360.549.746 ações ordinárias e 38.155.607 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A composição do capital social subscrito da
Companhia é como se segue:
31/12/2020
31/12/2019
Ações
Ações
Ações
Acionistas
ordinárias
% ordinárias preferenciais
%
Pátria Infraestrutura III - FIP
284.902.102
- 71,45
ARGO Co-investimento - FIP
26.137.021
- 6,56
Somerville Investments B.V.
49.510.622
- 12,42
Red Electrica Brasil Holding Ltda.
180.274.873
50
Grupo Energia Bogotá S.A.
180.274.873
50
Itaú Unibanco S.A.
- 38.155.607 9,57
Total
360.549.746 100,00 360.549.745 38.155.607 100,00
A movimentação do capital social da Companhia em 2020 está demonstrada a seguir:
Quantidade Valor por
Capital
de ações
ação integralizado
Saldo em 31 de dezembro de 2017
286.746
398.482
Subscrição de capital em 1º de março de 2018
68.126
1,76
Aumento de capital em dinheiro em 20 de março de 2018
1,76
16.476
Aumento
de
capital
em
dinheiro
em
26
de
março
de
2018
1,76
103.524
(b) Informações relevantes sobre as controladas
Subscrição de capital em 24 de
31/12/2020
outubro de 2018
5.678
1,76
Quantidade
% de
Controlada
total de ações
participação
Capital social
Ativo total
Passivo total
Patrimônio líquido Receita líquida
Lucro líquido Aumento de capital em dinheiro em
24
de
outubro
de
2018
1,76
1.374
Argo I
499.811.000
100%
499.811
5.006.299
3.384.633
1.621.666
1.274.404
636.522
Argo II
38.045.000
100%
38.045
404.715
180.953
177.503
215.829
84.075 Aumento de capital em dinheiro em
1,76
7.902
Argo III
123.800.000
100%
123.800
715.684
572.626
172.221
241.984
8.369 21 de novembro de 2018
Aumento de capital em dinheiro em
31/12/2019
23
de
novembro
de
2018
1,76
725
Quantidade
% de
360.550
528.483
Controlada
total de ações
participação
Capital social
Ativo total
Passivo total
Patrimônio líquido Receita líquida
Lucro líquido Saldo em 31 de dezembro de 2020
Reserva
de
lucro
reserva
legal:
De
acordo
com
o
previsto
no
artigo
193
da
Lei
nº
6.404/76,
5%
do
lucro
Argo I
499.811.000
100%
499.811
3.985.268
2.797.819
1.187.449
1.341.549
470.321
Argo II
38.045.000
100%
38.045
124.971
75.026
49.945
91.131
10.905 líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do
Argo III
123.800.000
100%
123.800
559.073
428.585
130.488
338.710
4.418 capital social.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou R$32.057 para constituição da reserva legal. Retenção
(c) Aquisição da Argo III: Em 28 de fevereiro de 2019, a Companhia adquiriu a totalidade das cotas da Argo A movimentação do intangível em 31 de dezembro de 2019 e 2020 é como segue:
de lucros: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou R$599.856 para constituição de reserva de reSaldos em
Saldos em tenção de lucros com o objetivo de preservar os investimentos futuros para conclusão da linha de transmissão
III, conforme divulgado na nota explicativa nº 1.c, com o objetivo de ampliar seus investimentos no setor de
31/12/2018 Adições Amortização 31/12/2019 de acordo com o orçamento de capital e planejamento estratégico da Companhia. O valor da reserva de lucros
transmissão de energia elétrica. A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia
874
(43)
831 que exceder o montante do Capital Social, terá a destinação deliberada pela próxima AGO da Companhia.
em 29 de outubro de 2018, tendo sido finalizada em 28 de fevereiro de 2019, após aprovações dos órgãos Softwares
Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do
reguladores. O montante total da transação foi de R$81.988, composto por um pagamento de R$66.988, em Direito de exploração da Concessão - aquisição
- 25.226
(739)
24.487 lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em
Argo III
28 de fevereiro de 2019, e o restante do montante de R$15.000 pago no início do terceiro trimestre de 2019. A
Total
874 25.226
(782)
25.318 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou R$ 6.091 para dividendos mínimos obrigatórios, classificados
alocação final dos ativos e passivos a valor justo é como segue:
Saldos em
Saldos em no passivo circulante. A Administração está propondo a seguinte distribuição de dividendos:
31/12/2019
31/12/2019 Adições Amortização 31/12/2020
31/12/2020
31/12/2019
Ativos e pas831
94
(174)
751 Lucro líquido do exercício
641.144
459.013
Custo históriAjustes a sivos a valor Softwares
Reserva legal - (5%)
(32.057)
(22.951)
co (a) valor justo
justo (b) Direito de exploração da Concessão - aquisição
Argo III
24.487
(888)
23.599 Lucro líquido ajustado
609.087
436.062
Ativos circulantes:
145
145
25.318
94
(1.062)
24.350 Dividendos mínimos obrigatórios - 1%
(6.091)
(4.361)
Caixa e equivalentes de caixa
1
1 Total
11. Fornecedores
Controladora
Consolidado Reservas de lucros
(599.857)
(281.924)
Depósitos judiciais e cauções ativos não circulantes:
Materiais
e
serviços
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
Dividendos adicionais propostos
(3.139)
(150.407)
Contas a receber - ativo financeiro
64.536
64.536
486
62.183 Total
(9.230)
(154.768)
Despesas antecipadas
752
752 - Ativo em construção
268
1.115
71.918
6.311 Dividendo por ação ordinária
0,0255
0,429
Impostos e contribuições sociais diferidos
172
172 Outros
268
1.115
72.404
68.494 Dividendo por ação preferencial
0,2419
4,056
Imobilizado
151
151 Total
31/12/2020
31/12/2019 21. Plano de opção de compra de ações: Em 12 de maio de 2017, foi aprovado o Plano de Opção de Compra
Contrato de Concessão
25.226
25.226 12. Obrigações tributárias - Consolidado:
Pis e Cofins
10.164
3.897 de Ações, cujo objetivo é contribuir com os interesses da Companhia mediante a outorga de opções de ações
Passivos circulantes:
108
2.214 de sua emissão. A outorga de opções de compra de ações foi limitada ao máximo de 4% do capital social da
Fornecedores
(45)
(45) ICMS - diferencial de alíquota
88
2.031 Companhia. As condições de aquisição de direito das opções estão atreladas a anos de serviço e evento de
Impostos e contribuições sociais
(21)
(21) ISS de terceiros
Outros
tributos
93
461 liquidez. O valor justo de cada opção concedida foi estimado na data da concessão com base no modelo de
PIS e COFINS diferidos
(5.970)
(5.970)
10.453
8.603 Black&Scholes de precificação de opções, que considerou as seguintes variáveis e resultados:
Impostos e contribuições sociais diferidos
(2.582)
(2.582) Total
13.
Encargos
sociais
e
trabalhistas
consolidado:
Principais termos e condições referentes às
Retenção contratual
(377)
(377)
31/12/2020
31/12/2019
outorgas de opção de compra de ações
Premissas de valor justo
Contraprestação transferida
56.762
25.226
81.998
12.118
7.005
Taxa de
Ativos líquidos adquiridos preço pago alocado:
56.762 Provisão de bônus
1.939
1.552
Preço de Precificação
juros livre
Mais valia contratos de concessão
25.226 Provisão de férias
472
Opções
Em Opções exercício de opções Volatili- de risco Prazo de
Contraprestação transferida
81.998 Salários
798
564 Data
reais dade %
-% maturidade
outorgadas circulação exercidas reais (*)
Informações adicionais à aquisição da Argo III: Informações financeiras sobre a receita operacional líquida Encargos trabalhistas
8.146.818 8.146.818
1,00
0,69 33,54
11,25 10 anos
e lucro líquido nas demonstrações financeiras consolidadas:
Total
15.327
9.121 2017
2.036.706 2.036.706
1,18
0,71 27,86
9,8 10 anos
Exercício findo em 31/12/2019 (*) 14. Obrigações regulatórias - consolidado:
31/12/2020
31/12/2019 2018
2.036.706 2.036.706
1,33
0,69 27,86
9,8 10 anos
Receita líquida
338.710 Provisão para P&D
2.569
271 2018
1.557.273 1.557.273
1,76
0,33 27,08
7,0 10 anos
Custo dos bens construídos
(317.377) Encargos regulatórios a recolher (*)
2.345
950 2019
Despesas
(3.115) Total
4.914
1.221 (*) Valor de exercício na data da outorga, o qual é corrigido mensalmente pelo IPCA acrescido de 7% ao ano.
Resultado financeiro
(11.329) (*) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos em lei. Sendo eles: taxa de fiscalização, conta de Para a volatilidade, considerou-se a oscilação histórica média de ações de empresas listadas em bolsa de
Imposto de renda e contribuição social
(2.471) desenvolvimento energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica e FINEP - valores (“B3”) que atuam em ramo semelhante ao da Companhia, para o período igual ao prazo de maturidade na data de mensuração do valor justo das opções. O prazo de exercício das opções foi baseado no
Lucro líquido
4.418 Financiadora de estudos e projetos. 15. Ações preferenciais resgatáveis:
(*) Contempla o resultado do período entre 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2019. O valor da transação Controladora e Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 comportamento esperado dos detentores das opções. Para a determinação da taxa de juros livre de risco, foi
200.000
200.000 considerada a taxa das Letras do Tesouro Nacional - LTN com vencimentos mais próximos à data de maturifoi alocado na data de aquisição aos ativos adquiridos e passivos assumidos a valores justos, incluindo Ações preferenciais resgatáveis
983
9.908 dade das opções. As despesas referentes ao valor justo das opções concedidas reconhecidas no resultado dos
os ativos intangíveis relacionados aos direitos e obrigações do contrato de concessão, o qual está sendo Juros
200.983
209.908 exercícios findos de 2019, de acordo com o prazo transcorrido para aquisição do direito às opções de compras
amortizado pelo prazo remanescente da concessão (28 anos). Consequentemente, o valor da transação foi Total
de ações, foram de R$2.926, respectivamente, registradas na rubrica “despesas gerais e administrativas”
alocado a ativos e passivos identificados e nenhum valor residual foi alocado como ágio (goodwill) nesta Classificado como:
983
9.908 (Controladora e Consolidado), sendo pagos R$79 a título de direito de opção do plano. Abaixo estão demonstransação. A alocação do valor da transação está baseada em laudo de avaliação econômico - financeiro Circulante
200.000
200.000 trados os efeitos no resultado do período findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a movimentação da
elaborado por especialistas contratados pela Companhia. 10. Imobilizado e intangível - Consolidado: (a) Não circulante
Em 20 de fevereiro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram, por meio de Assembleia Geral Extraordi- reserva de capital no referido período:
Imobilizado - Consolidado:
31/12/2020
nária - AGE, a emissão de ações preferenciais resgatáveis, todas nominativas, sem valor nominal, sem direito
Taxa média
Depreciação
depreciação
Custo
acumulada
Líquido a voto, com prioridade no recebimento de dividendos fixos, no montante total de R$ 200.000 remunerados à Impactos no resultado do período
124.822
Máquinas e equipamentos
6,71%
17.647
(1.085)
16.563 taxa CDI, totalizando juros de R$ 983 registrados em 31 de dezembro de 2020. O prazo de resgate é até 30 de Valor pago aos participantes pelo cancelamento dos planos em 25 de março de 2020
1.269
Veículos
13,16%
6.433
(623)
5.809 abril de 2023, e a quantidade de ações preferenciais resgatáveis emitidas totalizam 38.155.607. Os valores Valor da aceleração das opções não consolidadas
Valor justo das opções na data do cancelamento
(97.235)
Móveis e utensílios
5,24%
1.082
(68)
1.014 de emissão e de resgate por ação, estão demonstrados a seguir:
Impacto
no
resultado
em
31
de
setembro
de
2020
28.856
Valor
de
emissão
Valor
capitalizaValor
de
reserva
de
Total
25.162
(1.776)
23.386
por ação
do por ação
capital por ação Movimentação da reserva de capital
Argo Energia EmpreendimenA movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2019 e 2020 é como segue:
9.245
5,24169
1,76143
3,48026 Saldo da reserva de capital em 31 de dezembro de 2019
tos e Participações S.A
1.269
Saldos em
Transferên- DepreciaSaldos em Para efeitos societários, o valor total da emissão foi alocado parte como capital social integralizado, no mon- Valor da aceleração das opções não consolidadas
(97.235)
31/12/2018 Adições
cias
ção
31/12/2019 tante de R$67.208, e parte como reserva especial de ágio no montante de R$132.792. Para efeitos de registro Valor justo das opções na data do cancelamento
(86.721)
Máquinas e Equipamentos
929
10.399
726
(157)
11.897 contábil, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais (IFRS), essa Saldo da reserva de capital em 31 de dezembro de 2020
Veículos
4.575
(57)
4.518 transação foi considerada como um instrumento financeiro (passivo). Portanto, o valor total da emissão foi 22. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia e suas controladas não são
Benfeitorias
726
(726)
- registrado como passivo não circulante. Não existem direitos diferenciados entre as ações preferenciais e partes em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e trabaMóveis e utensílios
353
484
(10)
827 ordinárias além da prioridade no recebimento de dividendos fixos. 16. Provisões - Consolidado: Em atendi- lhista cujo prognóstico de perda seja possível ou provável. 23. Receita operacional líquida - Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
Aquisição Argo III
151
151 mento ao contrato de concessão de transmissão, a controladora Argo I estimou os custos a incorrer para a
403.203
1.402.058
Total
2.008
15.609
(224)
17.393 conclusão dos projetos de compensação ambiental, regularização das áreas de servidão, gastos referentes ao Receita de construção
671.363
528.530
Saldos em
Transferên- DepreciaSaldos em encerramento das obras e fornecimento de materiais e demais obrigações. A composição das provisões em Receita de remuneração do ativo de contrato
Receita de operação e manutenção
92.450
9.823
31/12/2019 Adições
cias
ção
31/12/2020 31 de dezembro de 2020 e 2019 são:
742.483
Máquinas e Equipamentos
11.897
5.751
(1.085)
16.563
31/12/2020
31/12/2019 Ganho de eficiência
Outras
receitas
(6.145)
Veículos
4.669
1.763
(623)
5.809 Compromissos socioambientais
2.245
3.410
1.903.354
1.940.411
Móveis e utensílios
827
255
(68)
1.014 Compensação ambiental
15.738
15.738 Receita bruta
(111.225)
(159.873)
Total
17.393
7.769
(1.776)
23.386 Regularização fundiária
5.985
6.078 (-) PIS e COFINS sobre ativo de concessão
(52.203)
(13.938)
(b) Intangível - Consolidado
Encerramentos contratuais
15.995 (-) PIS e COFINS sobre faturamento
(-)
Encargos
regulatórios
(7.709)
(1.877)
Custo Depreciação acumulada
Líquido Outras provisões
3.413
4.793
Softwares
925
(174)
751 Total
27.381
46.014 Receita líquida
1.732.217
1.764.723
Direito de exploração da concessão - aquisição
Classificado como:
31/12/2020
31/12/2019 24. Custos e despesas por natureza
Argo III
24.487
(888)
23.599 Circulante
3.558
21.233
Controladora
Consolidado
Total
25.412
(1.062)
24.350 Não circulante
23.823
24.781
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Serviços de terceiros (*)
(52.312)
(3.682) (334.021) (921.692)
17. Financiamentos - Consolidado
Material
(1.434)
Saldo em
Juros incorridos e
Juros incorridos e
Saldo final Pessoal
(8)
(247) (57.302) (30.159)
Instituição financeira
31/12/ 2018
Captações despesas amortizadas Saldo final 31/12/2019
Captações despesas amortizadas
31/12/2020 Aluguéis
(611)
BNDES (a)
1.285.255
301.791
131.436
1.718.482
132.415
1.850.897 Arrendamento mercantil
(1.071)
BNDES (b)
343.200
6.759
349.959
95.670
10.981
456.610 Seguros
(31)
(31)
BNDES (c)
63.800
1.106
64.906
79.754
42.028
186.688 Tributos
(2)
(217)
(99)
(-) Custos a amortizar
(71.496)
(59.956)
5.563
(125.889)
(48.622)
9.680
(164.831) Depreciação
(1.950)
(224)
Total
1.213.759
648.835
144.864
2.007.458
126.802
175.744
2.329.364 Efeitos da liquidação antecipada do plano de opção de
Classificados como:
compra de ações (vide nota explicativa nº 21)
(28.856)
- (28.856)
Curto prazo
5.851 Amortização do Direito de concessão
(888)
(739)
(888)
(739)
Longo prazo
2.007.458
2.323.513 Outros
(125)
(3.543)
(2.236)
(9.681)
(82.191)
(8.242) (427.975) (963.236)
(a) Em 9 de abril de 2018, a controlada Argo I firmou contrato de financiamento com o BNDES, no montante O ICSD é calculado a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base Total
total de R$1.543.357, destinado as obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos e aos demais gastos em informações registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base em períodos de Valores alocados a:
- (309.652) (925.492)
necessários para a implantação das instalações de transmissão que fazem parte do escopo do projeto. Em 31 verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3 (um inteiro e três décimos). Custos dos bens construídos e serviços prestados
(82.191)
(8.242) (118.323) (37.744)
de dezembro de 2019, o total captado é de R$1.543.357. Sobre o financiamento incidirão juros de 2,70% ao De acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas financeiras são exigíveis a partir da Despesas gerais e administrativas
(*) Referem-se, substancialmente, aos custos de construção relacionados ao contrato de concessão. 25.
ano, a título de remuneração, acima da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Esse financiamento será pago em amortização do principal que se dará em 15 de março de 2023. 18. Debêntures:
Resultado financeiro
168 (cento e sessenta e oito) prestações mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de dezembro
Juros
Juros
Controladora
Consolidado
de 2021, e sua com liquidação prevista em 15 de novembro de 2035. (b) Em 3 de junho de 2019, a controlada
incorridos
incorridos
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Argo III firmou contrato de financiamento junto ao BNDES no montante total de R$465.000, destinado as
Saldo em e despesas Saldo final e despesas Saldo final
Receitas
financeiras:
obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos e aos demais gastos necessários para a implantação
31/12/2018 amortizadas 31/12/2019 amortizadas 31/12/2020
292
2.437
7.343
19.909
das instalações de transmissão que fazem parte do escopo de seus projetos. Em 31 de dezembro de 2020 o 1ª emissão de debêntures
468.426
51.894 520.320
60.990 581.310 Receitas de aplicações financeiras
57
18
total captado é de R$95.670 (R$343.200 em 31 de dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de (-) Custos a amortizar
(4.139)
216
(3.923)
217
(3.706) Outras receitas financeiras
Total
292
2.437
7.400
19.927
IPCA adicionado de 5,30% de juros. Esse financiamento será pago em 240 (duzentos e quarenta) prestações Total
464.287
52.110 516.397
61.206 577.604 Despesas financeiras:
mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de março de 2023, com liquidação prevista para 15 de
Imposto sobre Operações Financeiras-IOF
(5)
(7)
(518) (13.410)
fevereiro de 2043. (c) Em 17 de julho de 2019, a controlada Argo II celebrou, com a interveniência da Compa- Classificado como:
46.505 Remuneração de partes relacionadas
nhia, o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0290.1 junto ao BNDES, mediante a Circulante
- 516.397
- 531.099 Juros e variações monetárias
(9.908) (246.437) (207.882)
abertura de crédito no valor de R$152.180, destinado à implantação das instalações de transmissão objeto do Não circulante
(5.919)
(8.449) (18.276) (11.358)
Lote 18 do Leilão ANEEL nº 13/2015 - Segunda Etapa, de 28 de outubro de 2016, conforme previsto no Contrato Única emissão de debêntures: Em 24 de agosto de 2018, a Controladora Argo I realizou a Primeira Emis- Outras despesas financeiras
(5.924) (18.364) (265.231) (232.650)
de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 16/2017 - ANEEL, de 10 de fevereiro são de Debêntures, de distribuição pública com esforços restritos (“ICVM 476”) de debêntures simples, não Total
(5.632) (15.927) (257.831) (212.723)
de 2017, e posteriores aditivos. Em 31 de dezembro de 2020 o total captado é de R$79.754 (R$63.800 em 31 conversíveis em ações, da espécie de garantia real, com garantia adicional fidejussória, sem cláusula de Resultado financeiro líquido
de dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de IPCA adicionado de 4,49% de juros. Esse finan- repactuação, em série única no montante total de R$454.500, com vencimento em dezembro de 2031 e taxa 26. Imposto de renda e contribuição social: a. Reconciliação da alíquota efetiva: A reconciliação da desciamento será pago em 247 (duzentos e quarenta e sete) prestações mensais e sucessivas e a amortização de remuneração de IPCA + 7,0176% a.a., destinadas à composição da estrutura de capital da Companhia pesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
iniciará em 15 de setembro de 2022, com liquidação prevista para 15 de março de 2043. Vencimento das par- para a implantação das instalações de transmissão objeto do Lote A - Leilão nº 13/2015 - ANEEL. Vencimento apresentada no resultado de 2020 é como segue:
Controladora
Consolidado
celas de longo prazo: Em 31 de dezembro de 2020, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte composição: das parcelas de longo prazo: Em 31 de dezembro de 2020, os vencimentos das parcelas a longo prazo têm
2020
2019
2020
2019
31/12/2020 a seguinte composição:
31/12/2020 Lucro operacional antes do imposto de renda e da
2021
5.851 Vencimentos
contribuição social
641.144 459.013 1.046.410 588.764
2022
75.501 2021
46.505
34%
34%
34%
34%
2023
102.127 2022
39.238 Alíquota nominal
2024
112.707 2023
45.052 Expectativa de IRPJ e CSLL de acordo com as alíquotas vigentes (217.989) (156.064) (355.779) (200.180)
Ajustes
permanentes:
2025
120.715 2024
53.771
Equivalência patrimonial
247.849 164.283
2026 em diante
2.077.294
45.052 Plano de opção por compra de ações
- (1.120)
- (1.120)
Total
2.494.195 2025
2026
em
diante
351.692
Efeito IN 1515 (b)
- 79.749
Garantias Argo I: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das
581.310 Despesas indedutíveis
- (2.523)
- (2.523)
ações de emissão da Argo I; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do contrato de concessão; Total
(721)
(721)
• Conta reserva do serviço da dívida a ser constituída até 15 de fevereiro de 2023 preenchida com recursos no Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das Ações de Imposto de renda diferido não constituído
(29.860) (3.855) (49.487) (4.956)
valor equivalente a três vezes o valor da prestação mensal de amortização, incluindo pagamento de principal, Emissão da Argo Transmissão de Energia S.A.; • Cessão Fiduciária de Recebíveis e Direitos Emergentes do Outras adições e exclusões
- (405.266) (129.751)
juros e demais acessórios da dívida decorrentes do contrato. Argo II: Fianças bancárias e garantias usuais de Contrato de Concessão; e • Conta reserva do serviço da dívida a ser constituída até 15 de novembro de 2021, IRPJ e CSLL reconhecido no resultado do exercício
0%
0%
38%
22%
projeto, tais como: • Penhor da totalidade das ações de emissão da Argo II; • Cessão fiduciária de recebíveis e preenchida com recursos no valor equivalente a três vezes o valor da prestação mensal de amortização, in- Alíquota efetiva
direitos emergentes do contrato de concessão. Argo III: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais cluindo pagamento de principal, juros e demais acessórios da dívida decorrentes do contrato. Cláusulas res- b. Movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
Consolidado
como: • Penhor da totalidade das ações de emissão da Argo III; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos tritivas: As controladas da Companhia possuem cláusulas restritivas contratuais atreladas ao financiamento
Ativo (a) Ativo (a) Passivo (b)
Líquido
emergentes do contrato de concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia, por meio de suas controladas, do projeto, as quais podem, em caso de não conformidade, levar ao vencimento antecipado da dívida. Essas
- 33.878 (154.655)
(120.777)
possui cláusulas restritivas contratuais atreladas ao financiamento do projeto, as quais podem, em caso de cláusulas estão relacionadas com índices financeiros como cobertura do serviço da dívida, endividamento, Saldos em 31 de dezembro de 2018
- 38.037
38.037
não conformidade, levar ao vencimento antecipado da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas a índices liquidez e de obrigações operacionais. A Companhia possui a seguinte cláusula: • Índice de Cobertura do Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo Fiscal (a)
172
(2.582)
(2.410)
financeiros, tais como: cobertura do serviço da dívida, endividamento, liquidez e de obrigações operacionais. Serviço da Dívida (ICSD). O ICSD é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade pelo Serviço Aquisição Argo III
- (166.206)
(166.206)
A Companhia possui a seguinte cláusula: Argo I: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD). O ICSD da Dívida, com base em informações registradas nas Demonstrações Contábeis Regulatórias auditadas, com Contratos de Concessão (b)
- 72.087 (323.443)
(251.356)
é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade pelo Serviço da Dívida, com base em in- base em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,2 (um Saldos em 31 de dezembro de 2019
- (910) (414.167)
(366.522)
formações registradas nas Demonstrações Contábeis Regulatórias auditadas, em períodos de verificação a inteiro e dois décimos). Possui também cláusulas restritivas não-financeiras relacionadas ao compliance Contratos de Concessão (b)
- 71.177 (737.610)
(666.433)
cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,2 (um inteiro e dois décimos). De acordo com as leis trabalhistas, ambientais e regulatórias. De acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas Saldos em 31 de dezembro de 2020
com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas são exigíveis a partir da amortização do principal restritivas são exigíveis a partir da amortização do principal que se dará em 15 de dezembro de 2021. 19. PIS (a) Originam-se dos prejuízos fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do Contrato de Concessão e
que se dará em 15 de novembro de 2021. Argo II: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O ICSD é e COFINS diferidos - Consolidado: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 9,25% (3,65% para a ARGO possuem expectativa de recuperação a partir de 2021. (b) Originam-se dos Contratos de Concessão. Referemcalculado a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base em informa- II) das receitas de implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previsto -se aos valores de imposto de renda e contribuição social sobre os resultados da operação de construção da
ções registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base em períodos de verificação na Lei nº 12.973/14 e pela interpretação técnica ICPC 01 (IFRIC 12). A liquidação desta obrigação diferida infraestrutura para prestação do serviço de transmissão de energia elétrica e remuneração do ativo de contraa cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3 (um inteiro e três décimos). De acordo ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de concessão to (CPC 47) reconhecidos por competência, que são oferecidos à tributação à medida do efetivo recebimento,
com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas financeiras são exigíveis a partir da amortização do mencionado na nota explicativa nº 1. A movimentação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e conforme previsto nos artigos 168 e 169 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de
principal que se dará em 15 de setembro de 2022. Argo III: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:
março de 2017. 27. Resultado por ação - Controladora: O resultado por ação básico e diluído é calculado por
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A.
financeira também inclui a determinação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embuti- rio do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Argo Energia do no fluxo de recebimentos futuros provenientes da RAP. Devido à relevância do saldo do ativo de contrato de o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não
Empreendimentos e Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respecti- concessão e ao grau de julgamento para a determinação da margem de lucratividade de construção da infra- abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações estrutura de transmissão, de operação e manutenção e para a determinação da taxa de desconto utilizada para relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa respondo resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício o cálculo do valor presente dos fluxos de recebimentos futuros provenientes da RAP, a mensuração do ativo de sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relefindo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis contrato de concessão foi considerada significativa para nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe- assunto: Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Obtenção dos cálculos elaborados outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, indivi- pela Companhia para mensuração do ativo de contrato de concessão; (ii) Análise dos fatores considerados pela há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada
dual e consolidada, da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o de- Companhia para determinação da margem de construção da infraestrutura de transmissão e margem de ope- a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais
sempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e con- ração e manutenção, incluindo inspeção documental dos custos incorridos em relação ao custo total estimado; e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
solidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as (iii) com o auxílio dos nossos especialistas em finanças corporativas, efetuamos a avaliação da metodologia de financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nornormas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board cálculo utilizada pela Companhia para a mensuração do ativo de contrato incluindo avaliação sobre a razoabi- mas 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 lidade das principais premissas utilizadas, especificamente a margem de lucratividade da receita de constru- (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários p
m
m
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir ção e de operação e manutenção, assim como, a taxa de desconto; (iv) avaliação das divulgações nas demonsm
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso- trações financeiras individuais e consolidadas. No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetam
m
lidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos riam a mensuração do ativo de contrato da concessão, os quais não foram registrados e/ou divulgados pela
m
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Administração, por terem sido considerados imateriais. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedim
m
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas mentos acima sumarizados, consideramos que a mensuração do saldo de ativos de contrato de concessão, bem
m
m
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa como as divulgações relacionadas, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras individuais e
m
m
opinião. Principal assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 tomadas em conjunto. Outros assuntos
m
profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no con- - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA)
m
m
m
texto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração
m
m
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressa- da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedim
m
m
mos uma opinião separada sobre esse assunto. Mensuração do ativo de contrato de concessão: Veja as notas mentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e
m
m
m
m
explicativas 3.11 e 8 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.Assunto: O balanço patrimonial consolidadas da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
m
consolidado em 31 de dezembro de 2020 apresenta o saldo de ativo de contrato de concessão no montante de conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
m
m
m
m
R$ 5.497.974 mil, reconhecido em contrapartida da receita de construção da infraestrutura de transmissão e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
m
m
m
m
da receita de remuneração do ativo de contrato da concessão. A modelagem financeira utilizada na mensuração Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboram
m
m
do ativo de contrato de concessão inclui entre outros elementos, a determinação de custos e consequentemente das, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são conm
m
m m
m
m
margens de lucratividade referentes à receita de construção e de melhoria e de operação e de manutenção da sistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria
m
m
m
infraestrutura de transmissão, que são calculadas com base nas características e complexidade de cada con- das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício anterior: As demonstrações financeim
m
m
m
trato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da Receita Anual Permitida (RAP) do leilão ras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram anteriormente auditadas
m
m m
m
e em relação aos custos para a construção, melhoria e operação e manutenção da infraestrutura de transmis- por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 13 de março de 2020, sem modificação.
m
m
são. Adicionalmente, devido à característica de longo prazo do ativo de contrato de concessão, a modelagem Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relató-
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Controladora
31/12/2020
31/12/2019
1.964.636
1.367.883
Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial
23.599
24.486
Direito de Concessão
1.988.235
1.392.369
Total
Controladas: As controladas são concessionárias de transmissão de energia elétrica. A movimentação para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, dos saldos de investimentos avaliados pelo método da
equivalência patrimonial, incluindo o percentual de participação da Companhia em cada uma das controladas, está demonstrada a seguir: (a) Movimentação dos investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial e cumprimento da Instrução CVM nº 247/96:
Amortização
Saldo em do direito de Diminuição Dividendos a Equivalência Direito de Saldo em
Controlada 31/12/2019 concessão de capital
receber patrimonial Concessão 31/12/2020
Argo I
1.187.449
(164.161)
592.502
- 1.615.790
Argo II
49.945
(788)
127.547
- 176.704
Argo III
154.975
(888)
(7.550)
(79)
25.684
23.559 195.701
1.392.369
(888)
(7550)
(158.274)
745.733
23.559 1.964.636
Total
Amortização Aumento DividenSaldo em Aquisição da exploração
de dos a Equivalência Saldo em
Controlada
31/12/2018 Argo III da concessão capital receber patrimonial 31/12/2019
(Reapresentado)
Argo I
723.723
- (6.595)
470.321 1.187.449
Argo II
16.930
- 22.223
(113)
10.905
49.945
Argo III
81.988
(739) 71.812
(42)
1.956 154.975
Total
740.653
81.988
(739) 94.035 (6.750)
483.182 1.392.369
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Valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa (a)
2
16
716
Títulos e valores mobiliários (a)
2
24.186
370.003
Custo amortizado:
Contas a receber de clientes
2
51.133
Passivos financeiros:
Fornecedores (b)
2
1.115
68.494
Ações preferenciais resgatáveis
2
209.908
209.908
Financiamentos e debêntures (b)
2
2.523.855
Contas a pagar (partes relacionadas)
2
22
(*) Para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.13 b). Hierarquia do valor justo: Os instrumentos
financeiros contratados enquadram-se conforme anteriormente apresentado, e de acordo com a definição
de hierarquia do valor justo descrita a seguir, conforme o pronunciamento técnico CPC 40 - Instrumentos
Financeiros: Evidenciação. • Nível 1 - avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. Um mercado é visto como
ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa de mercadorias e
valores, um corretor, um grupo de indústrias, um serviço de precificação ou uma agência reguladora e aqueles
preços representarem transações de mercado reais, as quais ocorrem regularmente em bases puramente
comerciais. • Nível 2 - utilizado para instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos
(por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que, além dos preços cotados
incluídos no nível 1, utilizam outras informações adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou
seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). • Nível 3 - avaliação determinada em
virtude de informações, para os ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado
(ou seja, informações não observáveis). Técnicas de avaliação e informações utilizada para determinação
do valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa: contas - correntes conforme posições dos extratos bancários
e aplicações financeiras valorizadas pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras. • Títulos e
valores mobiliários: aplicações financeiras mensuradas pelo valor justo ou custo amortizado são valorizadas
substancialmente pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras. • Fornecedores e outras obrigações: o valor justo aproxima-se do seu valor contábil, uma vez que tem prazo de pagamento abaixo de 60
dias. • Financiamentos e debêntures: são reconhecidos inicialmente pelo valor justo diminuídos de quaisquer
custos de transação atribuíveis. No caso das debêntures é mensurado com base na cotação de mercado do
próprio instrumento. Após o reconhecimento inicial, os financiamentos são medidos pelo custo amortizado e
juros trazidos a valor presente utilizando como taxa de desconto real o CDI na data findo em 31 de dezembro de
2020. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia e de suas controladas as expõem a diversos
riscos financeiros: risco de crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de liquidez. Risco de crédito:
Salvo pelas contas a receber (ativo da concessão) e aplicações financeiras com bancos de primeira linha, as
controladas da Companhia não possuem outros saldos a receber de terceiros contabilizados no período. Por
esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que
utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST. Essa tarifa resulta
do rateio entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específicos, a RAP
de todas as transmissoras, os serviços prestados pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder Concedente
delegou às geradoras, às distribuidoras, aos consumidores livres, aos exportadores e aos importadores o
pagamento mensal da RAP, que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, se constitui
em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro; desse modo, o risco de crédito é
baixo. Em 31 de dezembro de 2020, a exposição máxima do risco de crédito do contas a receber é de R$ 55.955
(R$ 51.133 em 31 de dezembro de 2019). Risco de capital: A Companhia e suas controladas administram
seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam
o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo
das dívidas e do patrimônio. Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia e
por suas controladas tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de
mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A
Companhia e suas controladas não pactuaram contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esses riscos; porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia
e das controladas e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites de créditos
com os demais parceiros do mercado. A Companhia e suas controladas também não praticam aplicações de
caráter especulativo nem outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual a Companhia e suas
controladas está relacionado às taxas de juros. A Companhia e suas controladas aplicam substancialmente
seus recursos em títulos de renda fixa, sendo a maior parte destes alocada em CDBs e em títulos privados
substancialmente lastreados em CDBs. Os saldos que apresentam risco de taxas de juros são: (i) caixas e
equivalentes; e (ii) títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade pelo gerenciamento do
risco de liquidez é da Administração da Companhia e de suas controladas, que gerencia o risco de liquidez
de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, mantendo
linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, combinando os perfis de vencimento
de seus ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia e de
suas controladas, por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço
patrimonial e a data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro de 2020, os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados:
Próximos 12 Entre 13 e 24 Entre 25 e 36 37 meses em
meses
meses
meses
diante
Controladora:
Fornecedores
268
Ações preferenciais resgatáveis
200.000
Total
268
200.000
Consolidado:
Fornecedores
72.404
Financiamentos
18.608
210.789
261.713
2.953.532
Debêntures
79.245
102.462
116.281
687.349
Ações preferenciais resgatáveis
3.823
7.273
186.723
Total
174.080
320.524
564.717
3.640.881
Análise de sensibilidade: A Companhia e suas controladas realizam análise de sensibilidade dos principais
riscos aos quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação das
taxas de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais a Companhia está
exposta na data-base 31 de dezembro de 2020, foram definidos três cenários diferentes: O cenário I (provável)
considera o cenário esperado para os próximos 12 meses a partir de 31 de dezembro de 2020, tendo como base
as taxas de juros futuras observadas na data-base das demonstrações financeiras, disponíveis no website da
BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus (IPCA) e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é
base para atualização de parte substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de
mercado projetadas para os próximos 12 meses é de 2,75% ao ano, para o IPCA, é de 4,52% e a TJLP para
remuneração da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2020 é de 4,55% ao ano. Os cenários II e III consideram os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 75% e 50%, respectivamente, na variável
de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:
Cenário
Instrumentos financeiros
Risco
Nota
Total
I
II
III
Caixa e equivalentes
Redução do CDI
4
1.065
26
22
15
Títulos e valores mobiliários
Redução do CDI
5 284.356 7.820 5.865 3.010
Total
285.421 7.849 5887 3.925
Financiamentos (*)
Aumento da TJLP
17 1.850.897 84.216 63.162 42.108
Financiamentos (**)
Aumento do IPCA
17 643.298 29.077 21.808 14.539
Debêntures
Aumento do IPCA
18 581.310 26.275 19.706 13.138
Ações preferenciais resgatáveis
Aumento do CDI
15 200.000 5.500 4.125 2.750
Total
3.075.505 139.568 104.676 69.784
(*) Referente à controlada Argo I. (**) Referente às controladas Argo II e Argo III. 31. Compromissos: A controlada Argo II possui contrato de longo prazo para construção da subestação, o qual considera os custos com
equipamentos, materiais e serviços durante a fase de construção. Os compromissos assumidos estabelecidos
no contrato são reajustados anualmente com base no IPCA acumulado para o período de um ano e estão
demonstrados no cronograma de pagamento a seguir:
2021
Serviços
1.782
Materiais e equipamentos
9.861
Total
11.643
A controlada Argo III possui contrato de longo prazo para construção da subestação, o qual considera os
custos com equipamentos, materiais e serviços durante a fase de construção. Os compromissos assumidos
estabelecidos no contrato são reajustados anualmente com base no IPCA acumulado para o período de um ano
e estão demonstrados no cronograma de pagamento a seguir:
2021
2022
Total
Serviços
7.699
63
7.762
Materiais e equipamentos
10.918
10.918
Total
18.617
63
18.680
32. Transações que não envolvendo caixa - consolidado: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia, através
de suas controladas, realizou a seguinte operação não envolvendo caixa, portanto, esta não está refletida na
demonstração dos fluxos de caixa:
31/12/2020 31/12/2019
Materiais e serviços-ativo em construção em contrapartida a fornecedores
551
63.298
Provisões para custo de construção
27.381
46.014
Receita de Construção
401.853
Total
27.392
511.165
Diretoria
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/O
m
m

m
R

Cm

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m

m m

m

m
mm

C

www

C

m m w
m
B
mR

CN

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m
m

m
m m
m

m

m

m
m

m

m

m

M

m
m

m

m m
m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m m

m

m

m m

m
m

m

m

m

m

m

m

m m

m

M

m

m
m
m

m
m

m

m

m

m

m
m

m

mR

m

m

m

m

B

m

m

m

C

Cm
m
M

meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média ponderada das
ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC
41 (IAS 33), a tabela a seguir reconcilia o resultado líquido aos montantes usados para calcular o resultado
básico e diluído por ação:
Controladora
Resultado básico por ação
31/12/2020
31/12/2019
Numerador:
641.144
459.013
Lucro líquido do exercício
Denominador:
Média ponderada de número de ações ordinárias em circulação
360.549.746
528.482.702
Lucro líquido básico por ação ordinária (R$ por ação)
1,77824
0,86855
Resultado diluído por ação
Numerador:
Lucro líquido do exercício
641.144
459.013
Denominador:
Média ponderada de número de ações ordinárias em circulação
360.549.746
528.482.702
Efeito dilutivo do plano de opções sob a média ponderada de ações
ordinárias e preferenciais em circulação
9.848.297
Lucro líquido diluído por ação ordinária (R$ por ação)
1,77824
0,85266
28. Seguros: Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros é como segue:
Importância Segurada
Modalidade
Seguros - Riscos de engenharia (*)
412.210
Seguros - Responsabilidade civil
50.000
Total
462.210
(*) Esse contrato de seguro garante cobertura contra riscos de engenharia, tais como: i) obras civis em construção e instalação, ii) manutenção ampla, iii) danos em consequência de erro de projeto e risco fabricante e
iv) coberturas adicionais. 29. Remuneração da administração: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a remuneração do pessoal - chave da Administração, que contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou, no consolidado, R$10.929, sendo salários e benefícios variáveis. A remuneração da Administração está
registrada na rubrica “Despesas gerais e administrativas”. A abertura dos saldos está apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Benefícios de curto prazo a empregados:
Salários e honorários
9.667
6.177
Pagamento baseado em ações
3.216
3.216
Pagamento de stock options
28.856
28.856
28.856
28.856
Encargos sociais
1.262
1.637
Total
28.856
32.072
49.452
39.886
30. Instrumentos financeiros
31/12/2020
Hierarquia do valor justo Controladora Consolidado
Ativos financeiros:
Valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa (a)
2
70
1.065
Títulos e valores mobiliários (a)
2
3.733
284.356
Custo amortizado:
Contas a receber de clientes
3
5.635.257
Passivos financeiros:
Fornecedores (b)
2
268
73.270
Ações preferenciais resgatáveis
2
200.983
200.983
Financiamentos e debêntures (b)
2
2.329.364
Contas a pagar (partes relacionadas)
2
41
31/12/2019
Ativos financeiros:
Hierarquia do valor justo Controladora Consolidado
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Financiamento de até 55% para quem privatizar saneamento no RJ
BNDES: Regras de crédito para o leilão marcado para 30 de abril

O

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
divulgou, nesta quarta-feira,
suas condições de apoio aos
investimentos para as futuras concessionárias de saneamento do Estado do Rio
de Janeiro.
“O BNDES poderá participar, em condições de
mercado, com até 55% do
valor dos investimentos, de
forma direta, a serem realizados pelos vencedores da
Concorrência Internacional nº 01/2020 do Estado”,
disse o banco de fomento.
Os leilões têm por objeto
a prestação dos serviços
públicos de fornecimento
de água e esgotamento sanitário nos municípios que
aderiram ao projeto, distribuídos por quatro contratos distintos.
O BNDES, que vem estruturando as concessões
junto ao governo do Rio,
também poderá apoiar parte do pagamento da outorga fixa via financiamento. O
valor máximo a ser financiado é de até 30% da outorga fixa mínima prevista
no edital. É o maior valor
de outorga oferecido pelos
concorrentes que indicará
o vencedor de cada um dos
blocos, mas, se houver ágio
sobre o valor mínimo estabelecido, o BNDES não aumentará o volume de recur-

sos da outorga financiado.
Assim, o valor máximo financiado pelo BNDES por
bloco não variará conforme
o apetite dos investidores.
Caso a futura concessionária opte pelo apoio do
BNDES para pagamento
de um valor inferior a 30%
da outorga fixa mínima, a
quantia remanescente poderá ser utilizada para o
apoio aos investimentos do
bloco ofertado. No entanto,
o total de recursos financiados não deve ultrapassar o
limite de apoio de até 65%
dos investimentos na modalidade direta, nem incluir
itens fora da lista dos itens
financiáveis.
“Deverá ser observada
a proporção de um real de
investimento para cada real de pagamento da outorga
fixa, seguindo as normas do
BNDES. Isso significa que o
investidor não poderá financiar um volume de recursos
maior para a outorga do que
para os investimentos, com
recursos do BNDES”, informou a instituição.
Também poderá ser avaliada pelo BNDES participação na modalidade de
financiamento indireta, que
é aquela mediante repasse
de recursos via agentes financeiros parceiros. Caso
aprovado, o financiamento,
nesta modalidade indireta,
poderá ser utilizado, inclusive, de forma adicional aos

limites de participação direta descritos acima, observadas as margens dos agentes
financeiros credenciados e
as Políticas Operacionais.
Isso ocorre porque, nesses
casos de financiamento via
agentes, quem corre o risco
dos empréstimos é o parceiro, e não o BNDES.
Propostas
Os vencedores do leilão,
que está previsto para ocorrer no dia 30 de abril na B3,
em São Paulo (SP), deverão
universalizar os serviços
de fornecimento de água e
esgotamento sanitário para mais de 12,8 milhões de
pessoas em até 12 anos.
O projeto, que é o maior
do gênero no Brasil, deverá
gerar 45 mil empregos, investimentos de cerca de R$
30 bilhões nos 35 anos da
concessão e, pelo menos,
R$ 10,6 bilhões em pagamentos de outorgas fixas
pelos concessionários para
o Estado do Rio de Janeiro
e para os 35 municípios fluminenses que aderiram ao
projeto. “Com a universalização do serviço, cerca de
5,7 milhões de pessoas passarão a ter acesso à coleta e
ao tratamento de esgoto”,
disse o BNDES.
Apoio do mercado
Devido ao expressivo vo-

lume de investimentos a ser
realizado por muitos anos
em cada um dos blocos,
conforme previsto no Edital da Concessão, o BNDES
disse que pretende atuar de
forma conjunta com outros
financiadores e garantidores de longo prazo, com os
quais poderá compartilhar
funding, risco e garantias.
A participação do BNDES nos investimentos poderá se dar pela concessão
de crédito de longo prazo,
no âmbito do produto BNDES FINEM (nas modalidades Corporate Finance
e/ou Project Finance), pela
concessão de garantias, no
âmbito do Produto BNDES Garantia e/ou pela
subscrição de debêntures.
A participação do banco no
financiamento da outorga
se dará, preferencialmente,
por meio da subscrição de
debêntures de infraestrutura ou debêntures corporativas, conjuntamente com
outros subscritores, e o
prazo da operação, as condições e o custo da emissão
obedecerão a dinâmica de
mercado.
Longo prazo
Com o objetivo de viabilizar a participação de
outros credores e otimizar
a constituição de garantias
ao longo do projeto, que
prevê grandes volumes de

investimentos principalmente nos primeiros 12
anos, o BNDES poderá
também avaliar a viabilidade de se estabelecer
subcréditos consecutivos,
com períodos de desembolsos, de carência e condições distintas, de acordo
com o perfil de risco e capacidade do projeto e de
seus acionistas. Isso significa que o Banco pode
estruturar financiamentos
diferentes, para as diferentes fases de investimento, a
fim de garantir a continuidade do projeto. Sua liberação estará condicionada ao
cumprimento do previsto
em contrato e do equilíbrio financeiro da operação,
além do limite de 55% estabelecido para o projeto.
Os investimentos são
destinados à execução de
obras de infraestrutura
em abastecimento de água
e esgotamento sanitário,
bem como a promoção
de melhorias operacionais
(redução de perdas, eficiência energética, entre outros), aquisição de material
e equipamentos nacionais
e credenciados no BNDES ou importados sem
similar nacional, conforme classificação de itens
financiáveis dispostos nas
Políticas Operacionais do
BNDES.
As condições são as mesmas para todos os quatro

blocos indicados no edital.
Para cada um deles deverá
ser constituída uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), mesmo que o
grupo econômico do licitante vencedor seja o mesmo para mais de um bloco.
Os quatro blocos compreendem cerca de 90%
da população atendida pela Cedae, que continuará
responsável pela captação,
tratamento e fornecimento
de água aos concessionários
dos sistemas Guandu e Imunana/Laranjal. A concessão
tem prazo de duração para
exploração o serviço de 35
anos. A tarifa social aplicada
pela Cedae, destinada à população de mais baixa renda, que hoje é cobrada de
0,54% das unidades, poderá
ser expandida para até 5%,
sem impacto no equilíbrio
econômico-financeiro do
contrato.
O documento completo, com as condições de financiamento nas diferentes
linhas disponíveis pode ser
consultado no seguinte link:
(https://www.bndes.gov.
br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/leiloes-infraestrutura/
codicoes-de-apoio-concessao-da-prestacao-regionalizada-agua-esgoto-rj/!ut/p/z1/
zZTNjtowFIWfpYssjU1-SKa7FAK0ZDpDKR3IZu).

ANÁLISE DO BALANÇO SOCIAL 2020
O Balanço Social 2020 das Indústrias Granfino S/A apresenta, em conformidade com o modelo proposto pelo Instituto para projetos sociais de segurança alimentar e outras doações. Contudo, os maiores investimentos foram em cultura,
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE, as informações financeiras sobre o impacto da empresa nos três investindo mais de R$ 35 mil, e esporte aplicando mais de R$ 36 mil no patrocínio do Nova Iguaçu Futebol Clube . Nos
âmbitos considerados fundamentais pela Responsabilidade Social: o econômico, o social e o ambiental. Embora a indicadores externos, devemos dar destaque para o montante revertido ao pagamento de tributos, que foi de quase 44
indústria de alimentos esteja enfrentando os impactos da pandemia, a produção e o abastecimento da população não milhões de reais. No total dos investimentos sociais externos houve um aumento em torno de 20% em comparação ao
foram suspensos; não só pelo fato de se tratar de uma atividade essencial, como também pelas iniciativas tomadas pelo período anterior. No que diz respeito aos indicadores ambientais, observa-se que o total de investimento neste quesito
setor, promovendo o monitoramento e o controle dos estoques e investindo em estruturas de proteção e segurança dos foi 4% menor que no ano de 2019. O valor aqui investido corresponde à descontaminação de lâmpadas, limpeza da
colaboradores nas fábricas e setores administrativos, entre outros. O documento revela uma receita líquida superior a do estação de tratamento de efluentes e a destinação de lixo extraordinário e infectante, entulho de obra, óleo lubrificante
período passado em 13%. O resultado operacional foi de R$ 17.228.170,46, o que equivale a um aumento substancial usado, resíduos de borracha e madeira, entre outros. Os indicadores do corpo funcional mostram que a Granfino fechou
em relação ao valor do ano de 2019. Já o gasto com a folha de pagamento cresceu em torno de 1,5%. Os indicadores o ano de 2020 com 548 colaboradores, aumentando assim em torno de 7% as suas admissões, já que tivemos a intersociais internos mostram que a empresa diminuiu o investimento no quadro funcional. Em alimentação, a empresa nalização de funcionários que anteriormente eram terceirizados e passaram assim, a compor o quadro de colaboradores
investiu R$ 1 milhão 223 mil, para os encargos sociais (INSS, FGTS, SESI etc.) mais de R$ 9 milhões de reais foram da empresa. O nosso quadro é formado em 59% por negros e 10% por mulheres. Além disso, está em conformidade
destinados, em saúde (consultas médicas, medicamentos, exames...) o investimento foi de R$ 618 mil, em segurança no com a cota de 4% de empregabilidade para pessoas com deficiência. Nas informações relevantes quanto ao exercício
trabalho o valor quase atingiu R$ 183 mil, em educação foram investidos R$ 13 mil, na capacitação e desenvolvimento da cidadania empresarial, merece destaque o número de acidentes envolvendo os colaboradores. No ano de 2020,
profissional foram aplicados em torno de R$ 1.200,00, a participação nos lucros somaram R$ 15 mil o que representou ocorreram apenas quatro acidentes com afastamento por mais de 15 dias do trabalho. O balanço social de 2020 mostra
uma queda em relação ao ano de 2019, em vale transporte, confraternizações, lazer e outros, a empresa empregou R$ que a Granfino, teve um bom resultado operacional principalmente por se tratar de um ano atípico em função da pan520 mil. No total dos investimentos internos houve uma queda de 9% em comparação ao período anterior. Os indicado- demia; não deixando de fazer investimentos sociais internos e externos e ambientais, cumprindo seu compromisso de
res sociais externos revelam que houve um aumento nas contribuições para a sociedade. A empresa destinou R$ 14 mil empresa cidadã. 25 de março de 2021 Rosana Vicente - Núcleo de Responsabilidade Social Granfino.
BALANÇO SOCIAL ANUAL / 2020 - INDÚSTRIAS GRANFINO S/A
2020 Valor (Reais)
2019 Valor (Mil reais)
5 - Indicadores do Corpo Funcional
2020
2019
229.506.847,06
202.802
N° de empregados(as) ao final do período
548
514
17.228.170,46
152
N° de admissões durante o período
107
55
30.806.233,40
30.474
N° de empregados(as) terceirizados(as)
106
114
0
0
% sobre % sobre Valor % sobre % sobre N° de estagiários(as)
2 - Indicadores Sociais Internos
Valor
N° de empregados(as) acima de 45 anos
182
167
FPB
RL
(mil)
FPB
RL
N° de mulheres que trabalham na empresa
42
53
Alimentação (Restaurante interno, ticket refeição e cesta
15%
15%
básica)
1.223.254,42 3,97% 0,53% 1.568
5,1% 0,77% % de cargos de chefia ocupados por mulheres
302
302
Encargos sociais compulsórios
9.051.047,96 29,4% 3,94% 9.147
30,0% 4,51% N° de negros(as) que trabalham na empresa
21%
21%
Previdência Privada (Não é contemplada pela Empresa)
0%
0%
0
0%
0% % de cargos de chefia ocupados por negros(as)
N° de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
23
23
Saúde (consultas e exames médicos, medicamentos,
cirurgias...)
618.653,16 2,01% 0,27%
656
2,2%
0,3% 6 - Informações relevantes quanto ao
2020
Metas 2021
Segurança e Saúde no Trabalho (Ginástica Laboral,
exercício da cidadania empresarial
cursos...)
182.069,04 0,59% 0,08%
337
1,1%
0,2% Relação entre a maior e a menor remuEducação (Cursos técnicos, Graduação e Pósneração na empresa
15
15
Graduação)
13.561,58 0,04% 0,01%
33
0,1%
0,0%
4
0
Cultura (Escola de Música, Aulas de Canto e Coral)
0,0% 0,00%
0
0,0% 0,00% Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvol(X) Direção
(X) Direção
Capacitação e Desenvolvimento Profissional (cursos
( ) Direção e gerências ( ) todos(as) ( ) direção e gerências ( ) todos(as)
variados)
1.190,00
0,0% 0,00%
1
0%
0% vidos pela empresa foram definidos por:
( ) todos(as)
(X)
( ) direção
(X)
Creches ou Auxílio Creches (A Empresa não adota este
empreTodos(a) + e gerên()
Todos(a) +
benefício)
0%
0%
0
0%
0% Os pradrões de segurança e salubridade no ( ) direção
CIPA
cias
todos(as)
CIPA
Participação nos lucros ou resultados
15.272,51
0,0% 0,01%
222
0,7% 0,11% ambiente de trabalho foram definidos por: e gerências gados(as)
Outros: Seguro de vida, vale transporte, lazer,
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
confraternizações...
520.078,06 1,69% 0,23%
783
2,6% 0,39% negociação coletiva e à representação
(X) segue as ( ) incentiva
(X) seguirá ( ) incentiTotal - Indicadores sociais internos
11.625.126,73 37,7%
5,1% 12.752
41,8%
6,3% interna dos(as) trabalhadores(as), a
( ) não se normas da e segue a ( ) não se as normas vará e seenvolve
OIT
OIT
envolverá
da OIT guirá a OIT
% sobre % sobre Valor % sobre % sobre empresa:
3 - Indicadores Sociais Externos
Valor
RO
RL
(mil)
RO
RL
A participação dos lucros ou resultados
( ) direção e
(X)
( ) direção
(X)
Educação (Apoio a eventos e projetos educativos)
- 0,00% 0,000%
0
0%
0% contempla:
( ) direção gerências
todos(as) ( ) direção e gerências todos(as)
Cultura (Apoio a festas e eventos culturais)
35.845,36 0,21% 0,016%
34
22% 0,02% Na seleção dos fornecedores, os mesSaúde e Saneamento (Doação para Hospital e Instituto
mos padrões éticos e de responsabili( ) não são
de saúde)
2.200,00 0,01% 0,001%
2
1%
0% dade social e ambiental adotados pela
considera(X) são
( ) são exi( ) não
(X) serão
( ) serão
Esporte (Patrocínio do Nova Iguaçu Futebol Clube etc.)
57.240,00 0,33% 0,025%
38
25% 0,02% empresa:
dos
sugeridos
gidos
serão
sugeridos exigidos
Combate à fome e segurança alimentar (Doação p/
( X) orgaprojetos sociais)
13.965,68 0,08% 0,006%
23 15,13% 0,01% Quanto à participação de
(X) organiza ( ) não se
nizará e
Outros: brindes, doações...
77.484,00 0,45% 0,034%
4
2,63%
0% empregados(as) em programas de traba- ( ) não se
envolve
( ) Apóia
e apóia
envolverá ( ) apoiará
apoiará
Total das contribuições para a sociedade
186.735,34 1,08% 0,08%
112 73,68% 0,06% lho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas Na empreNa Justiça Na empre- No ProNa JustiTributos (excluídos encargos sociais): IPTU, ICMS, IPI,
sa 205 No Procon 0
0
sa 200
con 0
ça 0
PIS, IRPJ...
43.644.092,09 253,3% 19,02%
36
23,7%
0,0% de consumidores(as):
Na empre- No Procon Na Justiça Na empre- No Procon Na Justiça
Total - Indicadores sociais externos
43.830.827,43 254,4% 19,10% 36.608 24084,2% 18,05% % de reclamações e críticas atendidas
sa 100%
100%
100%
sa 100 %
100%
100%
% sobre % sobre Valor % sobre % sobre ou solucionadas:
4 - Indicadores Ambientais
Valor
7 - Outras Informações
RO
RL
(mil)
RO
RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação
1) CNPJ: 30.770.184/0001-30 -Inscrição Estadual: 80.346.093 -Setor Econômico: Indústrias de Alimentos Nossa
da empresa
5.572,00 0,03% 0,00%
0
0,00% 0,00% empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo. A Granfino é signatária da Declaração de ComproInvestimentos em programas e/ou projetos externos
65.146,24 0,38% 0,03%
77 50,66% 0,04% misso Corporativo no Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A Granfino é integra o
Total dos investimentos em meio ambiente
141.106,00 0,82% 0,06%
147
96,7% 0,07% Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da FIRJAN. Os nossos Balanços Sociais de 2009 a 2017 foram
certificados pelo CRC/RJ (8ª a 16ª Edição do Certificado Empresa Cidadã). A Granfino ganhou o Prêmio SESI
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para
( ) não possui metas
( ) não possui metas
Qualidade no Trabalho nos anos de 2010 e 2012 (PSQT) na área da Baixada Fluminense.
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ ( )cumpre 51 a 75 %
( )cumpre 51 a 75 %
operação e aumentar a eficácia na utilização de
(X) cumpre de 0 a 50 %
(X) cumpre de 0 a 50 %
Presidente: Renata Baroni Coelho
recursos naturais, a empresa
( ) cumpre de 76 a 100%
( ) cumpre de 76 a 100%
Contador: Francisco Alves de Carvalho (CRC-RJ 069.347/0-8 e CPF 002.323.597-76)
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

