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Realocação de aeronaves de longo alcance
aumenta capacidade de interdição russa.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Desde janeiro de 1999, o prejuízo
estimado é de R$ 538 bilhões.
Por Mario Avelino, página 2

Imóvel em prédio tradicional, 3 quartos,
sendo 1 suíte, com 111m² de área.
Por Antonio Pietrobelli, página 4
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Quase todo o
auxílio vai
para comprar
cesta básica
Com o retorno do novo auxílio emergencial, a Associação de
Supermercados do Estado do
Rio de Janeiro (Asserj) fez uma
pesquisa com os beneficiários do
programa. Quase 90% dos entrevistados disseram que usam mais
de 75% do valor para comprar
comida. O levantamento da Associação de Supermercados do
Rio apontou ainda que 95% das
famílias pretendem comprar somente alimentos da cesta básica,
como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha.
De acordo com Fábio Queiróz,
presidente da Asserj, a pesquisa mostra o impacto do auxílio
emergencial nas vendas do varejo,
e o fôlego necessário para a população com o retorno do benefício,
fundamental para o suprimento
das necessidades básicas.
“A gente percebe que o consumidor tem levado para casa apenas o básico, aquilo que garante a
alimentação dentro de casa. Para
a maioria das famílias, itens como
guloseimas, biscoitos e iogurtes
têm ficado de fora do carrinho”,
diz Fábio.
Ainda de acordo com a pesquisa, para 98% dos entrevistados,
o valor do benefício não supre
completamente a necessidade de
alimentação das famílias.
De acordo com a pesquisa,
70% dos entrevistados utilizam o
valor restante para pagamento de
contas, como aluguel, luz e água.
Quase 20% dos beneficiários do
auxílio emergencial usam o dinheiro que sobra na compra de
medicamentos.
Em São Paulo, a primeira
quinzena de abril foi de queda
de 30,7% para o varejo paulista,
segundo dados preliminares do
Balanço de Vendas da Associação Comercial (ACSP). O recuo
na movimentação é explicado
pelas medidas restritivas anunciadas pelo Governo de São Paulo,
que colocou todo o estado nas
fases emergencial e vermelha,
impedindo a abertura de lojas e
comércios considerados “não essenciais”.
Dados da Boa Vista mostram
que o movimento na primeira
quinzena foi bastante fraco em
virtude das restrições de funcionamento do “comércio não
essencial”. Comparado com o
mesmo período de abril do ano
passado, observa-se que houve
recuperação de 60% do que foi
perdido em abril de 2020, mas
ainda assim ficou 40% abaixo de
abril de 2019.

Azzoni: muitos problemas

Clima: sem
ações concretas,
recursos não
virão ao Brasil
Instituições financeiras privilegiam uso de caixa eletrônico e internet

Bancos demitiram 14% dos
empregados desde 2012
Bradesco foi o que mais dispensou no ano passado

C

om a restrição de mobilidade causada pela pandemia, os cinco maiores
bancos do país aceleraram o fechamento de agências bancárias:
Itaú, Bradesco, Santander e Caixa,
juntos, fecharam 1.376 agências
físicas em 2020, o equivalente
a 7,8% do total de agências em
2019; 1.215 foram desativadas
de abril a dezembro. O Banco do
Brasil foi o único dos cinco bancos que apresentou saldo positivo no número de agências, entre
2019 e 2020, com 12 unidades,
informa o Dieese em estudo sobre o comportamento do sistema
financeiro na pandemia.
Como resultado, demissões.
Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, segundo as demons-

trações financeiras dos bancos,
o total de empregados nas cinco
instituições diminuiu de 404.585
para 391.711. Foram, portanto,
12.874 demissões.
O Bradesco foi o banco que
fechou o maior número de agências e demitiu mais. Foram 1.083
unidades, o que representou
uma redução de 24,2% do total
de agências existentes no ano
anterior. O banco demitiu 7.754,
mais da metade das demissões
dos cinco maiores bancos do
país.
Entre 2012 e 2020, os cinco
bancos fecharam 63.077 postos
de trabalho (correspondentes a
13,9% do total de trabalhadores/
as dessas instituições no início da
série). O Banco do Brasil fechou

mais postos, tanto em números
absolutos (-22.489), quanto em
termos relativos (-19,7%).
As Despesas de Pessoal em
2020 tiveram queda média de
4,5% nos cinco bancos, totalizando R$ 96,8 bilhões. O único banco com alta nesse item foi a Caixa.
As despesas de pessoal mais PLR
na instituição subiram 2,4% totalizando R$ 24,4 bilhões
Ao se comparar o total da
Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias com o
total das Despesas de Pessoal
dos cinco bancos, nota-se que,
somente com essa arrecadação, os bancos cobririam entre
108,7% (Bradesco) e 196,8%
(Santander) das despesas com
funcionários. Página 5

Vendas de imóveis residenciais no Rio
de Janeiro terá melhor abril em 10 anos

A

té o fim de abril, as vendas de imóveis residenciais na Barra devem
crescer cerca de 167% frente ao
mesmo período do ano passado.
Na Zona Sul, o aumento previsto
é de 100%, o que deve tornar este
o melhor mês de abril dos últimos
10 anos.
A projeção é de Fred Judice Araujo, cofundador e líder de
Produto, Marketing e Dados da
plataforma de tecnologia imobiliária HomeHub. O executivo

realizou os cálculos de projeção
usando como base a análise da arrecadação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da
Prefeitura do Rio de Janeiro até o
último dia 15 de abril.
“Dessa forma, o primeiro quadrimestre deve fechar em alta de
76% na Barra e, 49%, na Zona
Sul, em relação ao mesmo período do ano passado. Mantido este
ritmo, também superarão o primeiro quadrimestre de 2013, auge
do boom imobiliário no Rio de

Janeiro”, destaca.
Além disso, o crédito imobiliário tem crescido muito nos últimos anos, principalmente depois
da queda da taxa de juros real.
Segundo a Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o setor de financiamento imobiliário
deverá bater recorde em 2021. A
perspectiva é que o montante financiado chegue a R$ 160 bilhões,
um aumento de 27% em relação
ao ano de 2020.

O Brasil foi muito questionado
em 2019 e 2020 com o aumento
das áreas desmatadas e dos incêndios. A fiscalização feita por
militares, Ibama e Polícia Federal
descobriu que grande parte do
desmatamento e dos incêndios
era causada por criminosos, pessoas que invadiam terras federais
com o objetivo de extrair madeira
ou desenvolver garimpos ilegais.
Esses problemas levarão o Brasil a ser muito questionado e enfrentar uma forte desconfiança
na Cúpula do Clima organizada
pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que começa nesta
quinta-feira, explica Alessandro
Azzoni, advogado especializado
em Direito Ambiental.
Em entrevista ao Monitor
Mercantil, Azzoni avalia que
os resultados não serão positivos a curto prazo. “Os recursos
somente aportarão no Brasil
na medida em que o presidente Bolsonaro e o ministro Salles
apresentarem resultados efetivos.
Não teremos mais uma linha de
crédito com recursos disponíveis
para serem geridos da forma como o Brasil achasse oportuno”,
afirma. Páginas 3 e 12
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Situação tensa no Ártico entre
a Rússia e os Estados Unidos

A perda do trabalhador no Fundo
de Garantia tem que chegar ao fim

fundamentais, quebra-gelos
que faltam).
Recentemente, em Thule,
Ártico,
depois
engenheiros militares instade muito tempo,
laram o que se denomina
voltou a estar na
Mobile Aircraft Arrestagenda política das potêning System: um sistema de
cias: depois de “férias” de
defesa contra caças-bom20 anos, graças às mudanças
bardeiros, que serve para
climáticas, que abrem novas
facilitar as operações de
perspectivas de exploração
aeronaves de combate, no
daquela região remota – não
ambiente ártico, permitinapenas do tráfego comercial
do, assim, sua utilização dumas, igualmente, da minerarante todo o ano.
ção – a Rússia e os EstaDe acordo com o Cendos Unidos iniciaram uma
tro de Estudos Estratégicos
modernização progressiva
e Internacionais (CSIS), o
de suas infraestruturas exaumento das atividades e
istentes e a construção de
exercícios militares russos
novas.
no Ártico Ocidental, bem
Moscou, em particular,
como os testes de novas
vem aumentando e apricapacidades de mísseis hipmorando sua presença
ersônicos no Mar Branco,
militar no Ártico desde
sugerem que a postura de
2013, em parte, por meio
Moscou pode não ser esda renovação e moderntritamente defensiva e limização de suas bases e
itada ao seu “bastião”.
aeroportos herdados do
Analistas norte-amerperíodo soviético. No Áricanos observam que ratico foi construído o novo
ramente se passa uma
complexo
denominado
semana sem um novo
Arctic Clover, com capadesdobramento, exercício,
cidade para 150 homens,
teste de míssil, operação
permanentemente, e com
aérea ou patrulha naval
uma nova pista de aterpor Moscou, mas, emRealocação de aeronaves de bora a observação seja
rissagem que já se tornou operacional.
longo alcance aumenta capa- correta, deve-se lemQuanto à ilha de
cidade de interdição russa brar que, mesmo no
Kotelny, se encontra
lado oposto, o ritmo
o complexo Severny
dos exercícios, e, acima
Klever, com capacidade
O Departamento de de tudo, o das patrulhas
para 250 homens e quarté- Defesa dos Estados Uni- navais e aéreas aumentou
is-generais da Força-Tare- dos está ciente da ameaça drasticamente em pouco
fa do Ártico, também eq- de aumento da presença tempo, causando um meuipada com pista de pouso militar russa na região, e, canismo perverso de pere sistemas de defesa an- recentemente, disse que seguição mútua.
tiaérea. As duas brigadas está “monitorando de
O certo é que ambos os
destinadas às operações muito perto”. O impulso países, assim como os deárticas (9 mil homens) pos- da Rússia de militarizar a mais presentes (ou não) na
suem sistemas antiaéreos, região também responde região, têm uma política em
além de diversos veículos – e não como um fator vigor para o Ártico que não
terrestres, incluindo os de secundário – ao desejo de é apenas de natureza civil,
transporte de tropas e Mbt Moscou de proteger sua mas que, necessariamente,
(Main Battle Tank).
capacidade nuclear de se- prevê a maior presença de
A guarnição que, recente- gundo ataque baseada no meios militares, para demente, recebeu atenção es- Ártico. Desde os dias da fender as recíprocas exigênpecial, é a base aérea de União Soviética, os mares cias.
Rogachevo, no arquipélago gelados do Grande Norte
Casos que lembram muiNovaya Zemlya, onde a representavam o “bastião” to os de outras nações em
Rússia começou a implantar de submarinos de mísseis outras áreas do globo, ateso Mig-31BM, aeronave su- balísticos russos (SSBN), tando que, há anos, existe
persônica de longo alcance, onde operam.
um embate entre duas “coscapaz de realizar missões de
Os Estados Unidos movisões”: uma voltada
interceptação, e, também, não se limitam a “ficar de para a “nacionalização” dos
de interdição.
prontidão”, como afirma espaços (mar ou ar), a outra,
Acredita-se que o Minis- a Defesa: sabemos que ao contrário, defendendo o
tério da Defesa da Rússia Washington também está direito à liberdade de navegesteja testando as capaci- modernizando seu “dis- ação a qualquer custo.
dades e o uso do MiG-31 positivo ártico”, tentando
no ambiente ártico e avali- melhorar as infraestrutuEdoardo Pacelli é jornalista, exando a viabilidade de out- ras existentes e equipar-se diretor de pesquisa do CNR (Itália) e
ras implantações de baixa de novos meios (inclusive,
editor da revista Italiamiga.

Por Mario Avelino

Por Edoardo
Pacelli

O

temperatura, em bases
aéreas e pistas de pouso
remotas.
Não está claro se a Rússia
pretende prosseguir nessa direção, mas, se este for o caso,
a realocação de aeronaves interceptoras de longo alcance
para o remoto aeroporto
Novaya Zemlya aumentaria
muito a capacidade de interdição russa no Ártico, com
importantes implicações de
segurança para os Estados
Unidos e a Otan.
Na verdade, a partir de
Rogachevo, os Mig-31BMs,
se devidamente reabastecidos em voo para estender
seu alcance, podem chegar
com segurança à base aérea
americana de Thule, na
Groenlândia, lar da 21ª Asa
Espacial que, com seu radar, é usada para vigilância
e alerta precoce para a defesa contra mísseis balísticos
intercontinentais, formando, assim parte da cadeia
de alerta precoce da North
American Aerospace Defense Command (Norad) e
da U.S. Strategic Command
(Usstratcom).
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O

trabalhador perdeu e continua
perdendo muito
dinheiro nos rendimentos
no Fundo de Garantia, com
os expurgos da TR (Taxa
Referencial) nos últimos
21 anos. Há uma esperança de que isso chegue ao
fim no próximo dia 13 de
maio, quando o Supremo
Tribunal Federal (STF) irá
julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
5090/2014) do Partido
Solidariedade e irá definir se
o trabalhador terá direito à
restituição dessas perdas.
Desde janeiro de 1999
foi gerada uma perda de R$
538 bilhões, comparando
se, no lugar da TR (Taxa
Referencial) calculada pelo
Banco Central, fosse usado
o INPC (Índice de Preços
Nacional ao Consumidor)
do IBGE, que mede a inflação.
Inicialmente este julgamento ia ser em
12/12/2019, foi adiado
para 6/5/2020, e em função da pandemia da Covid-19 foi remarcado para
o próximo dia 13 de maio,
onde esperamos que não
se tenha mais adiamento.
Desde setembro de 2017,
a TR todo mês é zero, não
repondo as perdas geradas
pela inflação.
Importante lembrar que
o Fundo de Garantia é uma
poupança do trabalhador.
Atualizar monetariamente
uma poupança é repor as
perdas geradas pela inflação,
com o objetivo de manter o
poder de compra desta poupança. No caso do Fundo de
Garantia, o único ganho são
os juros anuais de 3% e, a
partir do ano-base de 2016, a
Distribuição do Lucro Líquido, que nos anos de 2016,
2017 e 2019 foi de 50% e
no ano de 2018 foi de 100%,
distribuindo um total de R$
32 bilhões.
Há 15 anos, o Instituto
Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT vem lutando para acabar com este
confisco. Em 2007, iniciou
a campanha de abaixo-assinado “Fundo de Garantia 40 anos – Justiça para o
Trabalhador”, que originou
o Projeto de Lei do Senado
PLS 581/2007 do senador
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Paulo Paim, que em 2018
foi arquivado por falta de
votação pelo Senado. Em
2019, a pedido do IFGT,
o senador Paulo Paim deu
entrada no Senado no Projeto de Lei 3.254/2019, que
substitui o PLS 581/2007, e
que também continua parado no Senado.
Em 2008, na Câmara dos
Deputados Federais, entrou com o Projeto de Lei
PL 4.566/2008, através da
Sugestão 71/2007 do IFGT
na Comissão de Legislação
Participativa. Em 2015, o
PL 4.566 foi aprovado na
Câmara e foi encaminhado
ao Senado Federal, hoje
Projeto de Lei da Câmara
PLC 103/2015, que também continua parado no
Senado desde 2015.
Com base em anos de
negociação na Câmara dos
Deputados pelo IFGT do
PL 4.566/2008 e do PLS
581/2007 no Senado, em
22/12/2016, é editada a
Medida Provisória 763,
que instituiu a distribuição
de 50% do Lucro Líquido do Fundo de Garantia para os trabalhadores,
sancionada como a Lei
13.446 em 25/05/2017.
Entre 2017 e 2020 foram
distribuídos R$ 32 bilhões
a mais de 60 milhões de
trabalhadores.
A situação das ações dos
expurgos da TR na Justiça
é uma longa história. Em
fevereiro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
suspendeu o julgamento de
todas as ações dos expurgos
da TR em primeira e segunda
instância e juizados especiais enquanto não houvesse
o julgamento pelo STJ. Em
11/4/2018, 50 meses depois,
o STF julgou e deu a decisão
a favor do governo.
De 11/4/2018 a
6/9/2019, das quase 500
mil ações entre individuais
e coletivas que estavam
suspensas (representando
aproximadamente 5 milhões de trabalhadores),
300 mil foram julgadas,
dando ganho de causa ao
governo com base na decisão do STJ, e o pior, cobrando dos trabalhadores
as custas judiciais e a taxa
de sucumbência do trabalhador em favor da Caixa
Econômica Federal.
Ou seja, além do trabal-

hador ter sido prejudicado
pelos confiscos do governo
(o que chamo de roubo
legal, pois a lei permite o
governo fazer o confisco),
ele ainda tem seu prejuízo
aumentado sendo punido
pela justiça por brigar por
seu direito de ter um rendimento justo no seu Fundo
de Garantia.
Finalmente,
esperamos que no próximo dia
13/5/2021 o STF defina
de uma vez por todas esta
situação e acabe com este
roubo legal no Fundo de
Garantia do Trabalhador.
Acredito que, em função
do histórico de decisões
do Supremo em relação a
TR como índice de atualização monetária, a decisão
do STF pode ser favorável
ao trabalhador, rejeitando a
TR. Mas pode ser que haja
uma decisão política em
função do grande rombo de
R$ 538 bilhões, e só darem
ganho aos trabalhadores
que entraram com uma
ação na justiça para reaver
as perdas até a data do julgamento.
Para que a Lei mude no
Congresso e para que o trabalhador seja vitorioso no
dia próximo dia 13 de maio
no julgamento da ADI 5090
pelo STF, o trabalhador tem
que pressionar, e a melhor
forma é entrar com uma ação
na justiça. Neste momento,
para o trabalhador não ter
mais prejuízos, a solução é
participar de ações coletivas,
que podem ser através de
sindicatos ou associações de
trabalhadores.
Qualquer
trabalhador
que tenha tido saldo no
Fundo de Garantia de janeiro de 1999 até a presente
data – mesmo que já tenha
sacado e inclusive herdeiros
dos trabalhadores falecidos
– poderá entrar com uma
ação de expurgos da TR.
Uma das opções, é o
trabalhador participar da
Ação Coletiva do Instituto Fundo de Garantia
do Trabalhador para recuperar e parar as perdas dos
expurgos da TR.
Mario Avelino é presidente dos
institutos Doméstica Legal e Fundo de
Garantia do Trabalhador.
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Ativistas enviam apelo a Biden:
‘Não confie em Bolsonaro’
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Campos da autossuficiência
estão à venda

N

a manhã de 21 de abril de 1792, Joaquim José da
Silva Xavier, o único dos envolvidos na Inconfidência (revolução) Mineira a ser morto (outros nove foram
condenados à morte, mas tiveram a pena comutada para
exílio), foi enforcado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, entrando para a história como o herói Tiradentes.
Em 21 de abril de 2006, 214 anos depois, o Brasil
“atingiu a tão sonhada autossuficiência de petróleo com
a entrada em produção da plataforma P-50 em Albacora
Leste, campo gigante do pós-sal da Bacia de Campos
descoberto em 1986”, relembra a jornalista e geóloga
Patrícia Laier, vice-diretora de Comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet).
“Hoje Albacora e Albacora Leste estão à venda, e a
Petrobras está sendo esquartejada e vendida no desgoverno Bolsonaro/Guedes com o aval dos militares”, lamenta
Patrícia. Aval também do TCU e da maioria do Congresso
Nacional.
“Em meio à pandemia, nosso povo agoniza em meio
às mortes e ao abandono por parte do desgoverno e não
pode ir às ruas defender-se e defender seu Brasil. Independência? É hoje apenas uma palavra vazia de significado. Estamos no Brasil que entregou Alcântara, entregou
a Embraer devolvida por Trump, está destruindo a Petrobras e quer fazer o mesmo com a Eletrobras, a Ceitec,
os Correios e tantas outras empresas estatais que geram
riquezas e desenvolvimento científico e tecnológico para o
país”, finaliza a vice-diretora.
Símbolo da independência brasileira, patrono das
polícias militares e civis, Tiradentes vê seus ideais serem
colocados de lado por aqueles que deveriam estar na linha
de frente da defesa da nação.

“

O governo Bolsonaro é inimigo do meio
ambiente” afirmam
jovens do Fridays For Future Brasil em carta envida
ao presidente dos EUA para alertá-lo sobre políticas
ambientais no país. Coincide com o Dia da Cúpula do
Clima nesta quarta e quintafeira, onde o Brasil participa
de uma reunião virtual com
outros 39 líderes mundiais
para discutir sobre o aquecimento global.
A Cúpula do Clima, ou
Summit Action, é uma iniciativa puxada pelo presidente dos EUA, Joe Biden,
que recentemente aderiu
novamente ao Acordo de
Paris. “Existe muita expectativa em cima de Biden
com a volta dos EUA ao
Acordo de Paris nesse encontro que servirá de termômetro para vermos se os
líderes mundiais terão real
compromisso em solucionar a crise climática”, diz
Renata Padilha, ativista do
movimento Fridays For Future Brasil.
Os ativistas Beatriz
Barberato, Dalcio Rocha,
Emerson Pataxó, Marcelo

Rocha, Mikaelle Faria e Renata Padilha tomaram essa
iniciativa com o objetivo
de demonstrar seus posicionamentos contrários aos
desmontes ambientais do
governo Bolsonaro e alertar
Biden para caso haja futuros
acordos ambientais com o
Brasil. “Bolsonaro não tem
compromisso com a vida e
nem tão pouco com o meio
ambiente, caso algum acordo seja assinado, também
estará assinando a sentença
de morte para a humanidade inteira”, afirma Emerson
Pataxó.
Em carta relatam uma
série de desmontes ambientais que vêm sendo realizados desde que Bolsonaro
assumiu o cargo de presidente da República, destacando alguns acontecimentos como o sucateamento
do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e o Instituto Chico
Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMbio), interrupção no Fundo
Amazônia para a preservação da floresta, os constantes ataques aos povos indí-

Rápidas
Na mostra Enciclopédia Negra, com início neste sábado, a
Pinacoteca de São Paulo exibirá os retratos de 120 personalidades negras da história brasileira criados por 36 artistas
negros contemporâneos. As obras foram produzidas para
ilustrar o livro de mesmo nome, lançado em 30 de março
pela Companhia das Letras. Detalhes em pinacoteca.org.
br *** Com programação especial a partir de 11 de junho,
o festival Búzios Love vai acontecer em bares, restaurantes e pousadas, sempre nos finais de semana do mês dos
namorados. A iniciativa é de Elcio Ribeiro, da Cecase
Buzios, e Adrielly Melo, da ADR Tour. Informações: @
buziosinloveoficial *** A Editora Colli Books apresenta
ao público, dia 26, o novo livro da escritora Isa Colli:
Incêndio no Museu, em que a fatídica destruição do Museu
Nacional, em 2018, tem um desfecho surpreendente.

poderão ocasionar ao longo
dos anos.
“Estamos em um atual
cenário de emergência climática e social, precisamos
de medidas urgentes ao
combate às alterações climáticas, não há mais tempo para promessas vazias”,
diz Mikaelle Faria. Pedindo
também por empatia do
presidente dos EUA, os seis
jovens ressaltam que o governo brasileiro não os representa, e pedem para que
Joe Biden não confie no
governo Bolsonaro: “Queremos que fiquem do nosso
lado, da juventude, do futuro, e o mais importante, do
lado da humanidade”, diz
Dalcio Costa, ativista do
Fridays For Future Brasil.
A cúpula reunirá 40 países
convidados e, além do Brasil, a lista inclui países como
Canadá, China, Rússia, México, países da Europa e Ásia,
além de Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Nigéria e África do Sul. O
encontro é parte do esforço
de Joe Biden para tornar a
mudança climática real e criar
estratégias para o seu enfrentamento.

Partidos de oposição convocam
reunião para debater impeachment
“O Brasil chora quase
400 mil mortes por Covid-19, resultado de uma
política deliberada de
quem o preside”. Assim
começa a convocatória
em que dirigentes de no-

ve partidos de oposição
ao governo Jair Bolsonaro convocam todos os
signatários de pedidos de
impeachment contra o
presidente na Câmara dos
Deputados para uma reu-

Tragédia brasileira
Em 12 de janeiro, a coluna perguntava: “Quantas
mortes pode-se debitar na conta de Bolsonaro?” Ressaltando que os óbitos causados pela Covid não podem ser
atribuídas apenas à inoperância do Governo Federal, a
conclusão é que o Brasil poderia ter salvado 154.783 vidas,
pouco mais de 3 em cada 4 brasileiros que morreram pela
doença.
Foi uma estimativa com pouco rigor científico. Recentemente, Miguel Nicolelis, um dos cientistas mais
respeitados do mundo, apresentou cálculo que corrobora
a conclusão da coluna: 4 em 5 mortes poderiam ter sido
evitadas. Um resultado até um pouco mais trágico.

genas e os posicionamentos
contrários ao Acordo de
Paris, os quais podem causar retrocessos nas políticas
ambientais propostas pelo
acordo internacional firmado em 2015.
Os ativistas destacam
que as consequências de
uma decisão, de uma assinatura em um novo acordo sem um compromisso
real, transparente e comprometido, pode custar a
vida de toda a humanidade.
Segundo cientistas, se
continuarmos com os negócios de sempre e não tomarmos medidas urgentes
contra o aquecimento global e a crise climática, em
poucos anos a temperatura
média global da Terra poderá subir de 1,5°C até 2°C,
ocasionando uma série de
mudanças drásticas impactando na disponibilidade
de água e alimentos, maior
ocorrência de eventos extremos como chuvas fortes,
secas e furacões, colocará
em risco ecossistemas inteiros, entre outras consequências que os gases de
efeito estufa na atmosfera

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NEGOCIAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA – REGIÃO NITERÓI
CONVOCAÇÃO
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material
Plástico do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente da
SINDITRAQUIFAR – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de produtos químicos para fins industriais, tintas e vernizes,
produto farmacêuticos de São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Bom
Jardim, etc. dos municípios de Bom Jardim/RJ, Cachoeiras de
Macacu/RJ, Cantagalo/RJ, Carmo/RJ, Cordeiro/RJ, Guapimirim/
RJ, Maricá/RJ, Niterói/RJ, Rio Bonito/RJ, Santa Maria Madalena/
RJ, São Sebastião do Alto/RJ, Sumidoro/RJ, Teresópolis/RJ e
Trajano de Moraes/RJ – cumprindo disposições estatutárias,
convocam as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial
de Niterói para a negociação da convenção coletiva no próximo dia 27
de abril de 2021, 3ª. feira, às 14hs com empresários e as 151hs com o
sindicato dos trabalhadores, por Zoom, para tomarem ciência da Pauta
de Reivindicações 2021/2022, constituírem e concederem poderes à
Comissão de Negociação, com estabelecimento de parâmetros, para
conduzir todo o processo de negociação com o Sindicato dos
Trabalhadores, SINDITRAQUIFAR, até a instauração de Dissídio, se
necessário. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE
CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª EMISSÃO EM
SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegício da 1ª Emissão em Série Unica de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão em Série Unica da
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E
“Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação,
através da plataforma eletrônica Google Meet, sendo o acesso disponibilizado
através do seguinte link: meet.google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação
sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas
do parecer do auditor independente, relativas ao exercicio social encerrado em
31 de dezembro de 2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRA representando a
maioria simples do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de
CRA. A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.

nião nesta sexta-feira.
A reunião será para avaliar “a possibilidade de
unificar os pedidos de impeachment em tramitação
na Câmara dos Deputados” e discutir formas de

mobilizar uma campanha
para levar o impeachment
de Bolsonaro adiante, ressaltam as lideranças do
PT, PCdoB, UP, PSOL,
Rede, PV, PDT, Cidadania
e PSB.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NEGOCIAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA –
REGIÃO SÃO GONÇALO - CONVOCAÇÃO
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente da
SINDIPETROQUÍMICOS – Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Material Plástico, Resinas Sintéticas, Laminados de Vidro,
Petroquímicas, Tinta e Verniz, Produtos Médicos Hospitalares e
Odontológicos dos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Tanguá,
Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia,
Armação de Búzios e Cabo Frio – cumprindo disposições estatutárias,
convocam as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial de
São Gonçalo para a negociação da convenção coletiva no próximo dia 27
de abril de 2021, 3ª. feira, às 10hs com empresários e as 11hs com o
sindicato dos trabalhadores, por Zoom, para tomarem ciência da Pauta de
Reivindicações 2021/2022, constituírem e concederem poderes à Comissão
de Negociação, com estabelecimento de parâmetros, para conduzir todo o
processo de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores,
SINDIPETROQUÍMICOS, até a instauração de Dissídio, se necessário.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente
SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS
EM REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na Instrução
Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”),
às 10:00 (dez) horas do dia 30 de abril de 2021, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras e o parecer do conselho fiscal, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 (“Exercício de 2020”); (ii) aprovar
a destinação do resultado do Exercício de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho
de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos
membros da administração da Companhia para o exercício social corrente de 2021.
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do
e-mail ri@priner.com.br, tendo sido as demonstrações financeiras da Companhia
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na página 28, e no jornal
“Monitor Mercantil”, na página 12, nas respectivas edições do dia 9 de abril de 2021.
Para participação na AGO, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação
ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e
verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados
para a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que
os acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade
de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O acionista pessoa jurídica deverá
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, os
acionistas poderão ser representados na AGO por mandatário, devendo, neste caso,
ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade
do mandatário.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.
A Diretoria
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Apartamento em prédio
tradicional do Flamengo

A

na Lucia de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeiloeira.
com.br/Principal.asp) está comunicando a realização de leilão do apartamento 203 do edifício denominado Solar das Tulipas, situado na Rua Barão de Icaraí, 25,
Flamengo/RJ e sua correspondente fração ideal de 1/36
avos do respectivo terreno. Construção em padrão antigo,
no alinhamento da via pública, datada de 1979, ocupação
exclusivamente residencial, em estrutura concreto armado e alvenaria de tijolos, com nove pavimentos e quatro
unidades por andar.
Revestido externamente na fachada em pastilhas de
cerâmica, janelas esquadrias de alumínio, hall social com
piso tábua corrida e paredes revestidas em massa corrida
em PVA, madeira e espelhos, porta social em vidro temperado do tipo blindex, interfone, playground, pequeno
salão de festas, câmeras internas de vigilância. Escadas
de acesso e corredores circulação em concreto armado
ambos com revestimento me mármore. É servido por três
elevadores Atlas, capacidade para seis pessoas cada, sendo
2 de uso social e outro para serviço.
O apartamento é de fundos, no 2º andar, com área de
111m², consta de sala, três quartos sendo um suíte, cozinha, banheiro, dependências completa de empregada e
área de serviço com tanque. Avaliação de R$ 1.150.000,00.
Leilão em aberto.

Apartamento na
Fonte da Saudade
Rodrigo Lopes Portella (portellaleiloes.com.br) destaca oportunidade na Fonte da Saudade, 31, apartamento
704. O edifício está localizado no movimentado bairro da
Lagoa Rodrigo de Freitas, com ocupação predominantemente residencial, circundada de comércio variado entre
lojas, restaurantes, bancos. Dispõe de todos os serviços
públicos: transporte, água potável, energia elétrica, gás
canalizado, telefonia, internet, segurança 24 horas, coleta
de lixo e esgoto. O logradouro do imóvel em questão é
próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas e ao lado da academia Velox Fitness.
O edifício possui 11 andares de unidades residenciais,
garagem, play, piscina, sauna, salão de festas, salão de beleza, restaurante e academia. O imóvel em questão é o 704,
7º andar, do Edifício Central Park, composto por: sala de
estar, sala de jantar, varanda, quarto, banheiro, cozinha,
área de serviço, dependência e direito a 1 vaga de garagem. Área IPTU: 71m. Leilão será em 29 de abril, às 12h.
Lance inicial em 2º Leilão: R$ 572.000,00.

Andar na
Presidente Vargas
Fabiano Ayupp (fabianoayuppleiloeiro.com.br)
vai efetuar leilão do 22° andar do edifício à Avenida
Presidente Vargas número 417-A, e a fração de 4/96
do terreno, na freguesia da Candelária. O terreno mede
18,75m de frente, 18,00m nos fundos e 20,00m de
extensão em ambos os lados, confrontando à direita com
o prédio 409, pela esquerda com o prédio n° 435 e nos
fundos com a área interior da quadra. Inscrição Municipal
n° 5279617. Imóvel localizado no Centro do RJ com 307
metros quadrados de área edificada. O 1º leilão será 12 de
maio, às 11h50, com lance inicial de R$ 1.600.000,00.

Salas na
Visconde de Inhaúma
Leilão de duas salas comerciais, com área privativa de
35m² cada uma, localizadas na Rua Visconde de Inhaúma,
134, Centro do Rio de Janeiro. As salas 1.614/15 têm fração de 2/688, 350m² (estimada no local) cada. Leilão em
aberto em blog.milanleiloes.com.br

Quinta-feira, 22 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Para 8 em 10, pandemia
afetou planos de carreira
L
evantamento realizado pela Mindsight
com 5.796 pessoas
(52% feminino e 46% masculino) em fevereiro descobriu que 85% sentem que
a pandemia afetou os seus
planos de carreira. Entre
os respondentes, 57% estão
desempregados e em busca
de recolocação, enquanto
10% são profissionais autônomos em busca de um
trabalho fixo e 33% estão
empregados, porém procurando outras oportunidades. A taxa de desemprego é
maior entre as mulheres do
que entre os homens: 60%
e 52%, respectivamente.
Outra descoberta foi que
73% dos participantes sentem que suas carreiras estão
estagnadas ou avançando
lentamente – essa realidade
é maior para as mulheres

(77% das respostas), do que
para os homens (69%). Para 25% dos participantes, o
avanço segue em um ritmo
normal e apenas 2% acreditam que estão avançando
profissionalmente de maneira acelerada.
A pesquisa aponta que,
para 45% dos entrevistados, a pandemia tem afetado a autoestima no âmbito
profissional. Essa realidade
é maior entre as participantes mulheres, com 51%
afirmando que sentiram este impacto, em comparação
aos homens (40%).
“O mercado de trabalho
brasileiro sofreu bastante
no ano passado, deixando
diversas pessoas desempregadas em busca de uma
recolocação, assim como
frustradas com o ritmo no
qual suas carreiras estão

avançando. No entanto, ao
completarmos um ano de
pandemia, a maioria das
empresas já entendeu que
muitas mudanças vieram
para ficar e se adaptaram.
Com isso, surgem mais
oportunidades de trabalho
flexível e vagas remotas”,
conta Thaylan Toth, CEO
da Mindsight.
O primeiro trimestre
de 2021 registrou 65% no
aumento de cadastros de
currículos realizados pelos
candidatos comparado com
o mesmo período do ano
passado, segundo o levantamento do Banco Nacional de
Empregos (BNE). Entre janeiro e março de 2021, foram
704.720 cadastros realizados
contra 424.821 em 2020.
Na busca de vagas realizadas pelos candidatos, o
site teve aumento de 25%.

Em 2020, no primeiro trimestre, foram 389.690
buscas contra 484.599 no
mesmo período deste ano.
Para o CEO do BNE, Marcelo de Abreu, os números refletem a situação do
desemprego do país. “Se
houve aumento de cadastro
de currículos e aumento de
busca por vagas, significa
que, no mesmo período do
ano passado, tinham menos candidatos em busca de
oportunidades”, comenta
Abreu.
O levantamento ainda
apontou que o número de
vagas anunciadas pelas empresas também cresceu cerca de 60%. Foram 105.749
anúncios de oportunidades
relatados entre janeiro e
março deste ano em comparação a 66.359 no mesmo
período de 2020.

Covid: ocupação de leitos de UTI
é de 81,75% em hospitais privados

U

m novo levantamento realizado
pela Associação
Nacional de Hospitais Privados (Anahp), nesta segunda-feira, indica uma leve
melhora em relação à falta
de medicamentos para tratamento de pacientes-covid.
O “kit intubação” (anestésicos, sedativos e relaxantes
musculares) ainda é o item
mais crítico. Dos 65 hospitais que responderam à pesquisa, 18,5% seguem com
estoque no alerta vermelho
(com duração de até cinco
dias), ante uma amostra de
31% na semana passada.
De acordo com o diretor-executivo da associação,
Antônio Britto, o cenário se
deve ao menor número de
pacientes que estão internados e acabam impactando em um menor consumo
dos insumos. “Vale destacar

os esforços que estão sendo
feitos por nossos hospitais,
que seguem em uma busca
incessante pela importação desses medicamentos.
Ainda que o abastecimento
esteja ocorrendo de forma
muito a conta-gotas, a organização e o planejamento já
mostram resultado”.
São 12 instituições localizadas nas cidades de São
Paulo (SP), Atibaia (SP),
Porto Alegre (RS), Cruz Alta (RS), Curitiba (PR), Belo
Horizonte (MG), Ipatinga
(MG), Uberlândia (MG),
Juiz de Fora (MG), João
Pessoa (PB) e Cuiabá (MT)
que relatam estar em situação crítica em relação ao
desabastecimento do “kit
covid”. O estoque desses
hospitais é suficiente para
cinco dias ou menos. No levantamento da semana passada, eram 22 hospitais em

situação crítica relacionada
ao estoque do “kit intubação”.
Já sobre a falta de anestésicos, os números também sofreram uma leve melhora. A
pesquisa atual mostrou que
nove hospitais ainda estão
em fase crítica, com estoque
inferior ou igual a cinco dias,
contra 20 instituições na semana passada. Eles estão
localizados nas cidades de
São Paulo (SP), Atibaia (SP),
Porto Alegre (RS), Curitiba
(PR), Belo Horizonte (MG),
Ipatinga (MG), Uberlândia
(MG), João Pessoa (PB) e
Cuiabá (MT).
A falta de ventiladores
em quantidade adequada
segue sendo um problema
para cinco hospitais membros, ante as dez instituições na semana passada. Os
hospitais que se encontram
em pior situação estão loca-

lizados nas cidades de São
Paulo (SP), Belém (PA),
Curitiba (PR), Cuiabá (MT)
e Salvador (BA).
O material também mostra que a taxa de ocupação
de leitos de UTI, destinados
à pacientes com Covid-19,
é de 81,75% nos hospitais
associados. Os números
apontam uma leve melhora
em relação ao cenário da semana anterior (85,14%).
A associação salienta que
tem realizado levantamentos constantes entre os seus
afiliados, visando identificar
aqueles que apresentam cenários mais graves em relação à falta de insumos. Desta
forma, consegue informar o
Ministério da Saúde sobre o
desabastecimento dos insumos e dar suporte aos seus
membros, reforçando o objetivo de enfrentar a doença
e salvar vidas.

Indústria tenta se recuperar no primeiro trimestre
Os efeitos negativos da
pandemia nos negócios
afetaram vários setores da
economia no primeiro trimestre deste ano. Segundo
o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, embora
a indústria tente uma reação na intenção em lançar
produtos no mercado, o
resultado ainda não supera
as perdas. O índice aponta
uma elevação de 4,9% no
primeiro trimestre de 2021.
No comparativo trimestral,
a partir do terceiro trimestre de 2020 houve uma
reversão na tendência de
queda, mas que não foi o
bastante para anular as per-

das acumuladas nos quatro
trimestres anteriores.
Em março, o índice teve
queda de 9,8% em comparação com fevereiro. No
acumulado de 12 meses o
índice apresenta queda de
-4,1%. O índice é calculado a partir da solicitação de
códigos de barras, que são
atribuídos pela Associação
Brasileira de Automação-GS1 Brasil.
Alguns setores da indústria, no entanto, se diferenciam da maioria. O setor de
bebidas se destaca com resultados acima do número
em termos de Brasil, com
53,8% de crescimento no

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:15 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias
objeto das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020; (iii) fixar a da remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021.
São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor

primeiro trimestre de 2021
e 16,7% no acumulado de
12 meses. Alimentos é o
setor que apresenta recuperação mais lenta frente
aos outros divulgados, com
5,3% de crescimento no
primeiro trimestre e ainda com queda de 4,8% na
avaliação acumulada em 12
meses. Têxtil, vestuário e
produtos diversos apresentam crescimento no primeiro trimestre de 30% 35,2%
e 36,8%, respectivamente.
Isso é confirmado por
levantamento da plataforma Socialbakers, que apontou que desde a chegada da
pandemia foi possível per-

ceber alterações no comportamento dos usuários de
redes sociais. Um exemplo
são as interações nos diferentes ramos da indústria,
que mudaram na comparação anual. De acordo com o
levantamento, alguns ramos
tiveram resultados muito
diferentes dependendo da
plataforma, como é o caso
das interações relacionadas
a FMCG Food (alimentos
como balas, doces, refrigerantes e comidas perecíveis),
que tiveram crescimento de
14,9% no Instagram, mas
diminuição de 13,9% no
Facebook na comparação
de 2020 com 2019.

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem (IN DREI Nº 79/2020) em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente
por meio digital, no dia 30 de abril de 2021, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315 (informações para participação se encontram
em http://faroenergy.com/debentures), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das ordens do dia:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e
o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar
sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar a da
remuneração global anual dos membros da Diretoria para o exercíco de 2021. São Paulo, 20 de abril de 2021.
Pedro Miguel de Araújo Mateus – Diretor
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Pandemia reduziu rentabilidade
dos bancos em 2020
Caixa liderou as quedas com 26,1%

O

s lucros dos cinco maiores bancos
brasileiros
somaram R$ 79,3 bilhões
em 2020, queda média de
25,2% em relação ao ano
anterior. Esse resultado
deve-se,
principalmente,
a fatores contábeis, com
o maior provisionamento
para devedores, conforme
demonstra o Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese) em estudo sobre o
comportamento do sistema
financeiro na pandemia.
Diante desses resultados,
a rentabilidade (retorno sobre o Patrimônio Líquido)
das maiores instituições financeiras do país também

caiu em 2020, situando-se
entre 10,4%, no Banco do
Brasil e 19,1% no Santander. A maior variação negativa na rentabilidade foi
observada na Caixa, com o
indicador reduzindo-se de
26,1% para 15,2%, ou seja,
menos 10,9 p.p. em um ano.
Outros fatores também
influenciaram na queda dos
lucros dos bancos, tais como o câmbio desvalorizado,
que afetou algumas receitas
e despesas da intermediação e a redução das exigências de depósitos compulsórios por parte do BC,
para incentivar novos empréstimos, levando a queda
nas receitas das aplicações
compulsórias.

O resultado do Bradesco superou o do Itaú
Unibanco, que vinha batendo recordes de lucros
consecutivos nos últimos
anos. O lucro líquido do
Bradesco ficou em R$ 19,5
bilhões, com redução de
24,8% em relação a 2019,
enquanto o do Itaú chegou a R$ 18,9 bilhões, com
queda de 28,9% na mesma
comparação.
Banco do Brasil (BB) e
Santander tiveram resultados bem próximos, R$ 13,9
bilhões e R$ 13,8 bilhões,
respectivamente. O resultado do BB caiu 22,2%,
enquanto o lucro do Santander caiu 4,8% (a menor
queda observada no perío-

do entre os cinco bancos).
Por sua vez, a Caixa apresentou a maior queda nos
resultados, atingindo um
lucro líquido de R$ 13,2
bilhões, com redução de
37,5% na comparação com
o ano de 2019
Apesar do aumento de
provisões para devedores duvidosos, as taxas de
inadimplência para atrasos
superiores a 90 dias mantiveram a tendência de queda
que vinha nos últimos anos.
A Caixa encerrou 2020
com taxa de inadimplência
de 1,7%, o Banco do Brasil, com 1,9%, o Santander,
com 2,1%, o Bradesco, com
2,2%, e o Itaú Unibanco
apresentou taxa de 2,3%.

Usiminas abrirá temporada de balanços esta semana
As empresas brasileiras de capital aberto - com
ações na Bolsa de Valores - começam a divulgar
os resultados do primeiro trimestre de 2021 nesta
sexta-feira (23). A Usiminas
(USIM5) abre a temporada
antes da abertura do mercado. O mercado prevê que a
empresa registre bons resultados, uma vez que houve
aumento dos preços realizados em meio à forte demanda por aço no exterior
e com o reajuste de valores
em contexto brasileiro.
A siderúrgica sediada em
Minas Gerais registrou lucro
líquido de R$ 1,913 bilhão
no quarto trimestre de 2020,

alta de 613% em relação aos
R$ 268 milhões em igual período de 2019, enquanto o
número foi 866% frente os
R$ 198 milhões do terceiro
trimestre do ano passado.
A siderúrgica vem ampliando internamente sua
atuação na “cultura da
sustentabilidade”, um dos
parâmetros mais importantes na atualidade para
qualquer empresa que deseja vender mais no exterior. Na semana passada, a
Usiminas aderiu ao Pacto
Global da ONU (Organização das Nações Unidas).
A iniciativa é um compromisso proposto pela Organização para estimular

AVISO AOS SENHORES CONDÔMINOS DO CONDOMÍNIO EDIFICIO
FERNANDO MEDEIROS PARA USO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
O Condomínio Edifício Fernando Medeiros, inscrito no CNPJ sob o nº
01.241.852/0001-33, situado na Rua Conde de Bonfim nº 370, Tijuca, nesta cidade, Rio de Janeiro, CEP: 20520-054, por seu corpo administrativo
eleito na AGO realizada em 11/09/2020, seguindo a deliberação que autorizou a venda do imóvel da unidade autônoma 604 parte integrante do
Condomínio está com a presente assegurando a preferência dos
condôminos na aquisição do imóvel, direito que deverá exercer, por escrito, dentro do prazo de 10 dias contados da presente publicação. Deseja,
pelo aludido imóvel, a quantia liquida com desconto de R$ 40.000,00 deliberado na AGO datada de 14/04/2021 do valor avaliado através de PTAM
(Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica), perfazendo o montante de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para pagamento à vista,. Em caso de
empate, caberá a preferência ao condômino mais antigo. Não pesa sobre
o imóvel em questão ônus algum, estando à sua disposição, para exame
do título de propriedade, que poderá ser examinado nos dias úteis, de
10:00 horas às 17:00 horas na sala da administração situada na Cobertura
do Condomínio promitente vendedor. Cientifico-o de que a não-manifestação dos comunheiros dentro do prazo supra deixará livre para aliená-lo a
qualquer outra pessoa que venha a pretender adquiri-lo, quando então
deverá ser marcado dia e hora para os futuros candidatos examiná-lo.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a se realizar no
próximo dia 30 de abril de 2021 às 10h (dez horas), em primeira convocação,
de forma virtual, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
da Ordem do Dia: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Exame e aprovação do aumento de capital social mediante capitalização
de parte de reserva de expansão; e 2) Alteração do artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social. EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do Relatório
Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações
Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório
dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal;
2) Aprovação da Distribuição de Resultados de 2020 e do orçamento de capital;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4) Instalação e eleição do Conselho Fiscal da Companhia;
e 5) Fixação da remuneração da administração da Companhia e do Conselho
Fiscal. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGOE
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de abril de
2021. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

as empresas a alinharem
sua atuação de modo a
promover o crescimento
sustentável, estimulando
a sociedade a atingir objetivos de desenvolvimento
sustentável até 2030.
“A adesão é voluntária e,
como participante do pacto,
a Usiminas se compromete
com temas como preservação ambiental, diversidade e
inclusão, combate ao trabalho escravo e infantil, entre
outras práticas”, destacou
comunicado da companhia
mineira.
Atualmente, o Pacto Global é a maior iniciativa de
sustentabilidade corporativa
do mundo, com mais de 16

mil membros, entre empresas e organizações, distribuídos em 69 redes locais, que
abrangem 160 países. “Ao
integrar o Pacto Global, a
Usiminas também assume
a responsabilidade de contribuir para o alcance dos
10 princípios universais da
ONU e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, acrescentou a
companhia.
A Usiminas informou
que está comprometida
com a pauta ESG (sigla
em inglês para Social, Meio
Ambiente e Governança) e
vem estabelecendo diversos
indicadores e metas relacionadas ao tema.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h00, na sede social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º
and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o
relatório da administração, parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2020; (b) destinação
do resultado de 2020 da Cia.; (c) reeleição dos membros da diretoria; e II) EM
AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) a alteração do endereço da
sede da Companhia. Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.

NIQUELMINAS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF 16.518.953/0001-86 / NIRE 33300274821
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
Ficam convocados os acionistas da Cia., por meio de sua Diretora
Administrativo-Financeira, na forma do art.123, Lei 6.404/76 (“LSA”), para
se reunirem em AGE, a ser realizada às 09h00 em primeira convocação e
às 10h00 em segunda convocação, na forma do artigo 6º Estatuto Social,
do dia 29.04.2021, na forma do art.124,§2º da LSA, na sede dos advogados
da Cia. à Av. Almirante Barroso, nº 52, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20031-918, para deliberarem em pauta informativa sobre a adequação
dos arts. 2º, 3º e 9º do Estatuto Social para cumprimento do arts.143 e 139
da LSA, conforme exigência da JUCERJA. Na forma do art.135,§5º da LSA,
os documentos pertinentes às matérias estão à disposição na sede da Cia.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em
31/03/21: Data, Local e Horário: Ao 31/03/21, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701,
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta
realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio.
Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto
Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo,
David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 31/03/21. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 4051371 em 19/04/21.

Será em dezembro leilão
dos excedentes dos
Campos de Atapu e Sépia

O

Conselho
Nacional de Política
Energética
(CNPE) aprovou os parâmetros técnicos e econômicos para a Segunda Rodada
de Licitações dos Volumes
Excedentes da Cessão Onerosa dos Campos de Atapu
e Sépia. A resolução foi decidida na terça-feira (20). “A
decisão de hoje, avança, de
forma assertiva, na direção
da realização do certame
em dezembro de 2021”,
disse o CNPE.
Conforme a legislação
em vigor, a Petrobras deverá manifestar o seu direito
de preferência, em até 30
dias, após a publicação da
Resolução do Conselho.
“Apenas nesses campos,
durante o período de operação, os investimentos
previstos são de R$ 200 bilhões, e o custo de oportunidade de não realizarmos
esse leilão neste ano é de R$
12 a R$ 15 bilhões. Essa é
a importância que reveste
a nossa reunião no dia de
hoje”, destacou o ministro
de Minas e Energia, Bento
Albuquerque.
A decisão é resultado de
130 reuniões realizadas tendo o tema como objeto de
discussão.
Segundo o CNPE, os
parâmetros escolhidos derivam de estudos robustos
que envolvem modelagens
geofísicas, geológicas, de

reservatório e econômicas,
seguidos por abordagem
multicritério para a indicação da alternativa de bônus
de assinatura e de percentual de óleo mínimo para a
União mais eficiente, dentre
todas as simulações realizadas.
“A decisão soma-se aos
esforços iniciados logo após
a realização do primeiro Leilão do Excedente da Cessão
Onerosa, em novembro de
2019, desde o qual o Governo Federal passou a atuar
na direção de proporcionar
maior atratividade e competitividade ao segundo certame”, destacou em comunicado Conselho
Os parâmetros aprovados foram:
- Para bônus de assinatura:
I -Campo de Sépia:
Bônus de assinatura (R$):
7,138 Bilhões
II -Campo de Atapu:
Bônus de assinatura (R$):
4,002 Bilhões
- Para alíquota óleo-lucro:
I - Campo de Sépia:
Alíquota de partilha
(%):15,02
II -Campo de Atapu:
Alíquota de partilha (%):
5,89
“Importa esclarecer que,
em observância à Lei nº
12.351/2010, os valores serão propostos para aprovação do Presidente da República”, informou o CNPE.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, ficam convocados os
acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às
11h00min do dia 03 de maio de 2021, na sede social da Companhia, na
Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório
Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar a proposta da
Diretoria de aumento do Capital Social de R$58.738.804,83 (cinquenta e oito
milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e
três centavos) para R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e
trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), que
corresponde a um aumento de R$7.600.841,28 (sete milhões, seiscentos mil,
oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), com a emissão de
239.472 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois) ações,
sendo 185.069 (cento e oitenta e cinco mil, sessenta e nove) ordinárias nominativas e 54.403 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e três) preferenciais, a
serem subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,74
(trinta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme apurado no último
balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2020. O valor
do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte
forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista no capital social: (1) R$7.012.561,85 (sete milhões, doze mil, quinhentos
e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em bens imóveis rurais
da acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ
CULOS S.A., assim descritos e caracterizados: Matrícula nº 904 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído pelo lote nº 41 (quarenta e um) da Região do Rio Campo
Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado
do Pará, com área de 4.296,00 hectares; Matrícula nº 4.336 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia  PA: TERRENO
RURAL constituído por parte desmembrada do Lote nº 42 (quarenta e dois),
da região do Rio Campo Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia  PA, com área de 1.440,1180ha (1.440,1180 hectares); e
Matrícula nº 4.337, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santana
do Araguaia  PA: TERRENO RURAL constituído por parte desmembrada
do Lote nº 43 (quarenta e três) da Região do Rio Campo Alegre, situado no
Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, com área de
1.618.0544 hectares, pelo valor contábil de R$7.012.561,85 (sete milhões,
doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), menor
que o valor de mercado, conforme laudos de avaliação de valor contábil e
de mercado que serão submetidos à Assembleia para deliberação. O valor
restante de R$588.279,43 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e reais e quarenta e três centavos), será subscrito em moeda corrente
nacional; (2) Fixado o prazo de decadência de 30 (trinta) dias contados da
data de publicação desta Assembleia para o acionista exercer o direito de
preferência para subscrição das ações do aumento de capital, na mesma
proporção do número de ações das mesmas espécies (ON e/ou PN) que
possuírem na data da Assembleia; e (3) Eventuais sobras não subscritas
e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, os acionistas que
tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de subscrição, poderão
subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual saldo remanescente
ser subscrito por terceiros. (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e sua
respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro,
20 de abril de 2021. Eugênio Ricardo Araújo Costa  DiretorPresidente.
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Petroleiros entram na Justiça contra
venda de refinaria abaixo do valor real
Petrobras aprovou venda do ativo por US$ 1,65 bi pedido ao Fundo Mubadala

E

m ação popular
distribuída à 7a
Vara Federal Cível
do Rio de Janeiro, integrantes da diretoria da Federação Única dos Petroleiros
(FUP) e de Sindicatos dos
Petroleiros
(Sindipetros)
filiados à entidade solicitaram medida liminar para
suspender a deliberação do
Conselho de Administração da Petrobras a respeito
da venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na
Bahia, pelo menos até que
a matéria seja julgada pelo Tribunal de Contas da
União (TCU).
O órgão de controle já
foi acionado (Processo no
024.763/2020-9) acerca das
possíveis irregularidades do
contrato, e solicitou à sua
área técnica avaliação sobre
o valor de venda da planta

ao Fundo Mubadala por
US$ 1,65 bilhão.
A ação popular objetiva
impugnar a alienação da
RLAM, cuja assinatura do
contrato de compra e venda
foi aprovada pelo Conselho
da estatal em reunião realizada no dia 24 de março
por preço abaixo do valor
de mercado. A companhia
comunicou a assinatura do
contrato poucas horas após
a aprovação da venda.
São autores da ação Tezeu Freitas Bezerra, coordenador geral do Sindipetro-NF; Deyvid Bacelar,
coordenador geral da FUP;
Jairo Batista Silva Santos,
coordenador geral do Sindipetro Bahia; Dary Beck
Filho, diretor do Sindipetro- RS; Iran Gonçalves
Vieira Filho, presidente do
Sindipetro CE/PI; Alexan-

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da Cia. a se reunir no
dia 29/04/21, às 13h, na sede social localizada na Av. Barão de Tefé, nº 34,
19º andar, Saúde, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: (a) o relatório da
administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo
em 2020; (b) destinação do resultado de 2020 da Cia.; (c) a reeleição dos
membros da diretoria; e II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores.
Rio de Janeiro, 20/04/21. Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01.2021
OBJETO: Aquisição e fornecimento exclusivo de gêneros alimentícios
por meio de Contratação direta dos itens que irão compor o kit merenda escolar visando à distribuição em condições higiênico-sanitárias
adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e aos dispositivos
legais do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos alunos regularmente matriculados em unidades educacionais da rede municipal de
ensino de Queimados. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0377.2021.05.
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua
Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE PAPEL A4 e carimbo
do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 05/05/2021 às 10:00 horas.
Suzane Pereira Borges Pio Vieira
Pregoeira - CPLMSO

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em primeira convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:00 horas, havendo quórum para tanto,
Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em Volta
Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum
dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através de
procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e
NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo
de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegício da 1ª Emissão em
Série Unica de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e
“CRA”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de
CRA da 1ª Emissão em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E “Emissão”), a se realizar no dia
11/05/2021, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica
Google Meet, sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.
google.com/rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia
Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberação sobre as demonstrações
financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2021. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas,
deverão obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples
do CRA em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as
matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de CRA. A
presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br, respectivamente.
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.

dre Finamori, coordenador
geral do Sindipetro/MG;
Luciano Leite Santos, coordenador do SindipetroCaxias; e Rogério Soares de
Almeida, coordenador geral
do Sindipetro-PE/PB.
Segundo os autores da
ação, a privatização da
RLAM vai lesar o patrimônio público sob três perspectivas:
- O cenário social, já que
a venda, inserida no projeto
de desinvestimento da Petrobras, afetará diretamente
os índices de desemprego no
país, sendo possível estimar a
perda de mais de 15 mil postos de trabalho somente no
estado da Bahia. Considerando outras privatizações previstas pela Petrobras no Nordeste, poderá ocorrer a perda
de mais de 319 mil empregos
em toda a região;

- O cenário econômicofinanceiro: “salta aos olhos
o inoportuno momento no
qual a Petrobras anuncia a
negociação, bem como as
condições em que os seus
termos se encontram, em
especial, seu crescente potencial de lucro”.
Importância da refinaria
RLAM é uma das maiores produtoras do país de
óleo combustível do tipo
bunker de baixo enxofre,
combustível que vem sendo cada vez mais demandado pela indústria naval
de todo o mundo e cuja
exportação minimizou os
impactos da pandemia de
Covid-19 sobre os resultados financeiros da Petrobras em 2020.
Os autores da ação de

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.646.423/0001-32
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocadas todas as
empresas da categoria econômica do comércio varejista de gêneros alimentícios do Município do Rio de Janeiro para a Assembleia Geral Extraordinária
no dia 29 de abril de 2021, às 10h30min em primeira convocação com a
maioria absoluta dos membros e, não havendo quórum, em segunda e última
convocação, com qualquer número de presentes, às 11h, ficando facultada a
participação da categoria mediante contato virtual pelo aplicativo ZOOM, devendo solicitar o link para acesso pelo e-mail scvga@sindigeneros-rj.com.br,
até às 14 horas do dia imediatamente anterior à data da Assembleia, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Pauta de Reivindicações para
efeito da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022. Rio de
Janeiro, 20 de abril de 2021. NAPOLEÃO PEREIRA VELLOSO - Presidente.

Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 27 de abril de 2021, às 14:30 horas, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos Auditores
Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2020; 2.
Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos membros
do Conselho de Administração da Companhia; 4. Eleição dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 5. Aprovação de uma verba
global e anual dos administradores referentes ao período de 2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 3ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 12
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO S/A
CNPJ/MF nº 33.279.993/0001-31
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Diretoria da Distribuidora de Comestíveis Disco S/A, sociedade por
ações, com sede na Avenida Luis Carlos Prestes, nº 410, sala 224, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.775-055, inscrita no CNPJ sob o nº
33.279.993/0001-31, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o nº 33.3.0008092-9 (a “Companhia”), vem,
pela presente, convocar todos os acionistas da Companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se, em segunda e última
convocação, no dia 07 de maio de 2021, às 10:30 horas, havendo quórum para
tanto, Avenida Luis Carlos Prestes, 410/224 – Barra da Tijuca - RJ, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) venda de imóveis da empresa em
Volta Redonda, RJ e (ii) assuntos gerais de interesse da Companhia. Caso algum dos acionistas não possa estar presente, o mesmo poderá ser representado por outro acionista, administrador da Companhia ou advogado, através
de procuração específica com vigência de até 1 (um) ano, devendo apresentar
o respectivo instrumento de mandato ao Presidente da Mesa antes do início
da Assembleia, devendo (i) votar em nome do acionista ou (ii) apresentar as
decisões e votos do referido acionista através de carta assinada. Em ambos
os casos, tal acionista será considerado presente na Assembleia. Quaisquer
correspondências, questionamentos e/ou solicitações à administração da
Companhia deverão ser encaminhadas por meio do endereço: ac.torre@ppc.
com.br. Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021. Allan Camargo da Torre - Diretor
Presidente, Aida da Conceição Fernandes - Diretora Vice-Presidente.

impugnação de venda da refinaria elencam as principais
razões pelas quais a venda
não é a melhor solução:- O
cenário internacional para
os preços do petróleo é de
alta volatilidade, também
devido aos efeitos da pandemia; a inferioridade do
preço atribuído à refinaria:
pelo menos 35% abaixo
das análises realizadas pelo
Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás
Naturla e Biocombustíveis
(Ineep), pelo BTG Pactual
e pela XP Investimentos,
bem como a controvérsia
da aprovação da privatização em meio ao processo de
substituição da presidência da estatal.
“As vendas da RLAM, de
outras refinarias e de vários
ativos da Petrobras são processos viciados e nebulosos

desde seu começo. No caso
da RLAM, viu-se que sua
venda foi efetivada por menos da metade de seu valor,
a ‘preço de banana’, e num
momento em que o então
presidente da Petrobrás,
Roberto Castello Branco,
era demissionário. Se fosse
correto e profissional, Castello Branco teria aguardado a posse da nova diretoria
executiva da empresa para
que esta tomasse a decisão
sobre um negócio que terá
grande impacto nos resultados futuros da companhia,
mas preferiu terminar seu
mandato com a arrogância,
o entreguismo e o furor privatista que sempre o caracterizou no
comando da maior empresa pública do Brasil”,
explica o coordenador geral
da FUP, Deyvid Bacelar.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66

Errata
Nas Demonstrações Financeiras, publicadas em 19/03/2021, nos jornais: Monitor
Mercantil, pág. 6 e DOERJ - Parte V, pág. 19; onde se lê: RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS: Almir Alves da Paz - Contador - TC-CRC-RJ 061231/O-6, leia-se:
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Almir Alves da Paz - TC-CRC-RJ 061231/O-6.

A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOTELEIRO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ERRATA AO EDITAL
Retificação do edital publicada no Jornal Monitor Mercantil, do dia 16 de
abril de 2021, página 5, referente aos membros da comissão eleitoral.
Onde se lia: Fica convocada pela Comissão Eleitoral composta pelos
Senhores, Luiz Cláudio dos Santos Brito, CPF 086.331.067-28 - presidente
da comissão eleitoral, Jose Soares Teixeira, CPF 321.213.773-87 - secretário, e Benedito de Medeiros, CPF 643.217.387.68 - suplente. Leia-se:
fica convocada pela Comissão Eleitoral composta pelos Senhores, Luiz
Cláudio dos Santos Brito, CPF 086.331.067-28 - presidente da comissão
eleitoral, Raimundo Antônio Lima, CPF 553.007.587-87 - secretário, e
Benedito de Medeiros, CPF 643.217.387.68 - suplente.
Rio de Janeiro, 21 de abril de 2021.
LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS BRITO – Presidente da Comissão Eleitoral

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE
TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 4ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE
RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. A Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliarios S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (Emissora),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 4ª Emissão em Série Unica de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 11/05/2021, às 13
horas, em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Google Meet,
sendo o acesso disponibilizado através do seguinte link: meet.google.com/
rqa-unju-ycf. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações contábeis do
patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor independente,
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a
ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A presente convocação
da Assembleia Geral será publicada nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@
commcor.com.br, respectivamente. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
PORMEIO 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,
quarta-feira, 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) Possibilidade de recompra de ações pela própria companhia; 5) Exposição
sobre a situação do mercado e 6) Outros assuntos de interesse geral. 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 representálos 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, 21/04/2021.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
CNPJ Nº 34.046.722/0001-07

Prezados Senhores, em atendimento aos dispositivos legais vigentes, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório da administração, as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores independentes, referentes às atividades da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. PERFORMANCE DO VOLEIBOL:
Que ano atípico esse de 2020! Ano afetado pela pandemia da COVID-19 e
que teve praticamente todos os grandes eventos esportivos do mundo cancelados ou adiados. Um dos principais impactos no âmbito esportivo foi o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, remarcados para 2021. Com a suspensão das competições em todo o mundo, as seleções do Brasil não disputaram nenhum evento no ano. No vôlei de praia, o Circuito Mundial também
sofreu com o cancelamento da maioria dos torneios programados, portanto
as duplas brasileiras também não tiveram resultados internacionais relevantes. No Brasil, com o aumento dos casos de infecção no início de março, as
competições também sofreram paralisações. A Superliga Banco do Brasil
19/20 e a superliga B 2020 foram encerradas sem declarar campeões. O
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 19/20 também terminou antes do previsto. A mudança no calendário dos eventos, assim como a ausência de público,
influenciou negativamente as receitas diretas e indiretas geradas pelo Voleibol de quadra e de praia, pois afetaram contratos de patrocínio, receita com
bilheteria, dentre outros. Contudo, mesmo diante de tantos desafios, a CBV
conseguiu reorganizar o seu orçamento (receita/despesas) sempre buscando
soluções para retomar as atividades dentro do novo cenário. O dia 17 de setembro foi um momento marcante para a CBV, pois as atividades foram retomadas depois do período de quarentena, necessário para conter a pandemia
da COVID-19. O centro de treinamento, localizado em Saquarema, recebeu
as cinco primeiras etapas da temporada 2020/2021 do Circuito Brasileiro de
Vôlei de Praia Open. O campeonato sofreu transformações para se adaptar
melhor à nova realidade, com menos times e comissões técnicas, menos dias
de competição e a realização das etapas masculina e feminina segregadas
em semanas diferentes. Todas as alterações foram cuidadosamente planejadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com a sua
comissão médica. Após o retorno do voleibol de praia, foi a vez do voleibol de
quadra voltar. Nossa primeira missão foi a realização do Troféu Super Vôlei,
onde foi possível cumprir o que não havia sido entregue por causa do cancelamento da fase final da Superliga Banco do Brasil 19/20. O feminino aconteceu na bolha de Saquarema, e o masculino, em sistema de Grand Prix, aconteceu em Belo Horizonte (MG), ambos os eventos com êxito total. Outro grande sucesso foi a Supercopa masculina e feminina 2020, que movimentou a
cidade de Campo Grande (MS), com a reinauguração do ginásio Guanandizão. A Superliga Banco do Brasil 20/21 chegou com um desafio ainda maior:
organizar a maior competição do calendário nacional de quadra, com cada
equipe jogando em sua cidade, envolvendo deslocamentos e uma atenção
ainda maior por parte de todos. O ano de 2020 chegou ao fim deixando uma
apreensão por causa de tudo o que aconteceu e ainda acontece. Porém,
também nos proporcionou um sentimento de orgulho ainda maior. Nossa modalidade provou, mais uma vez, sua grandiosidade. Nenhuma ação seria
possível sem o apoio dos nossos patrocinadores e parceiros, Banco do Brasil, GOL, Asics, Mikasa e Tudus. As conquistas do voleibol brasileiro encararam desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Porém, o voleibol brasileiro demonstrou que o sucesso vai muito além das quadras, e mais uma
vez destacou sua grandiosidade e capacidade de se reinventar. Esses e outros motivos popularizaram a modalidade e a consolidaram com uma das
mais importantes no Brasil, evoluindo constantemente na gestão. E o ano de
2020, apesar de todas as mudanças provocadas pela COVID-19, teve marcos importantes para o crescimento da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). Entre os quais destacamos: ELEIÇÃO PARA O QUADRIÊNIO 2021
a 2025: A chapa #Tradição, Ética e Inovação composta por Walter Pitombo
Laranjeiras, o Toroca, (presidente) e Radamés Lattari (vice-presidente) comandará a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no quadriênio 2021 a
2025. A eleição foi realizada em 10 de janeiro de 2021. Este será o segundo
mandato de Toroca como presidente da entidade. A outra chapa concorrente,
Renova Vôlei, teve como formação Marco Túlio Teixeira (presidente) e Sérgio
Dutra dos Santos (vice-presidente). O resultado apontou 151 votos para a
chapa #Tradição, Ética e Inovação contra 96 para a chapa Renova Vôlei. O
Colégio Eleitoral para 2021 foi constituído por 102 integrantes distribuídos da
seguinte forma: as 27 federações estaduais; os quatro atletas das Comissões
Nacionais (presidente e vice-presidente da comissão de vôlei de quadra e
presidente e vice de vôlei de praia); 54 atletas das Comissões Estaduais (dois
por unidade federativa, sendo um representando a praia e outro a quadra); os
oito medalhistas olímpicos eleitos; e nove clubes. GOVERNANÇA: Trabalho,
organização, ética e, principalmente, transparência andam juntos na gestão
da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV. Seguindo esse caminho, a
CBV, desde 2015, pauta sua gestão na Governança Corporativa, que tem
como principal alicerce a Conformidade, além de equidade, lisura e devida
prestação de contas. A Confederação Brasileira de Voleibol, através do GET

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Recursos de convênios
Contas a receber
Ativo fiscal corrente
Federações nacionais
Federações internacionais
Clubes nacionais
Adiantamentos diversos
Estoque material esportivo
Mútuo com Atletas
Despesas antecipadas
Total do Ativo Circulante
Não Circulante
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
Total do Ativo

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(Gestão, Ética e Transparência), avaliação anual realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil – COB, conquistou a pontuação 9.67 e é considerada a única
Confederação de grande porte que participa do programa. A ferramenta de
avaliação é disponibilizada por meio de uma plataforma online, constituída
por 5 áreas de conhecimento, sendo elas: Governança, Estratégia, Transparência, Processo/Suporte e Compliance, no qual foram desmembradas em
24 temas que geraram 369 questões com anexo de evidências. O programa
GET visa a melhoria nos índices de maturidade em gestão da entidade, com
o objetivo de prover consultoria e acelerar o desenvolvimento dos processos
administrativos das confederações, utilizando um modelo de referência de
maturidade organizacional de mercado. Entretanto, para atingir essa conquista, o ano de 2020 teve marcos importantes para o fortalecimento da Governança da Confederação Brasileira de Voleibol. Entre as ações realizadas,
destacamos a criação da política anticorrupção, política de gestão de riscos e
aplicação aos colaboradores do treinamento sobre a temática “Prevenção e
Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte”. Outro acontecimento importante da temporada no âmbito da gestão foi a eleição das novas Comissões
Nacionais de Atletas de Vôlei de Quadra e de Vôlei de Praia. A CBV promoveu o pleito eletrônico para as novas composições no dia 18 de dezembro. A
chapa eleita para a Comissão Nacional de Atletas do Vôlei de Quadra foi
composta por quatro campeões olímpicos. O presidente é Sérgio Dutra dos
Santos, o Serginho, que terá como vice-presidente Rodrigo Santana, o Rodrigão. Os membros que completam a lista são Ariane de Carvalho Tolentino,
Dante Guimarães Santos do Amaral e Gustavo Endres. Para a Comissão
Nacional de Atletas do Vôlei de Praia foram eleitos Carlos Renato Martins
Arruda, o Carlão, como presidente, Ramon Ferreira Gomes dos Santos é o
vice-presidente, Leonardo Gomes Vieira, Luccas Alves Lima e Caroline Curtinaz Goerl como membros. As duas chapas eleitas exercerão mandato no
ciclo 2021/2024. As atribuições das Comissões durante o mandato têm por
missão representarem os direitos e interesses dos atletas das respectivas
modalidades perante a CBV. Mais do que nunca, a CBV acredita que, para
manter o sucesso das conquistas do voleibol, as ações vão muito além das
quadras. Para chegar aos resultados expressivos que popularizam a modalidade e a consolidam com uma das mais importantes no Brasil, é fundamental
atualmente evoluir na gestão, ética e transparência. PESSOAL: O capital
humano é indispensável para o bom desempenho das atividades e resultados obtidos pela CBV. Desta forma, valorizamos as pessoas com experiências diversas e com expectativas de carreira alinhadas às necessidades da
entidade. Para estimulá-los, a CBV proporciona oportunidades de aprendizado, adoção de práticas éticas e não discriminatórias, manutenção de um ambiente de trabalho agradável, de alta produtividade e de remuneração justa.
Em 2020, tivemos oportunidades de aprendizado em áreas importantes como
o CISO (Curso de Introdução ao Sistema Olímpico), o VOV (Valores Olímpicos para a Vida) e FAE (Fundamentos da Administração Esportiva) promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os colaboradores da CBV Filial
Barra. Para difundir amplamente o tema do assédio e abuso no esporte, contribuindo para a cultura de prevenção, enfrentamento e adoção de boas práticas, conforme o Código de Conduta da CBV e a Legislação vigente, todos
os colaboradores da CBV Filial Barra realizaram o Curso Mandatório de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte na plataforma do
COB. A preocupação com a performance não ficou de fora, e o ano ainda
contou com a realização de 22 cursos de certificação de treinadores de voleibol de quadra e de praia e nivelamento, o que possibilita os registros dos
treinadores na CBV provenientes das 5 regiões do Brasil, sendo 15 para treinadores de Voleibol de Quadra e 7 para treinadores de Voleibol de Praia
(sendo 6 realizados em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil). Também
foram feitos 2 cursos de atualização, que são cursos para profissionais das
diferentes áreas que respaldam a ação dos treinadores, preparadores físicos,
nutricionistas e fisioterapeutas. Ao todo foram atendidos 805 treinadores em
todo o país. O alcance dos cursos foi possível através da utilização da plataforma EAD (WEBEX) disponibilizada pela CBV para os conteúdos teóricos
dos cursos. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO: A CBV apresenta
os resultados das suas operações referentes ao ano fiscal de 2020, sendo
importante ressaltar que as Demonstrações Contábeis foram auditadas, sem
ressalvas, e divulgadas de forma ampla e transparente no site da CBV. O
resultado demonstra de forma clara o esforço continuado da administração
da CBV em manter os investimentos no voleibol brasileiro, mesmo em cenário econômico instável e com efetiva queda de investimentos nas modalidades esportivas.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Liquidez Corrente
Ativo Circulante

2020

2019

52.696.621 38.124.385

Passivo Circulante 52.506.374 37.816.346
Liquidez Corrente

1,00

1,01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
Nota
2020
2019
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
5
36.458.004 9.444.520 Convênios
6
7.418.722 6.167.874 Estoque de material esportivo
7
4.357.783 18.797.867 Receitas a apropriar
Arrendamento mercantil
1.505
- Passivo fiscal corrente
8
6.148
462.341 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
76.373 Provisões de despesas
Rescisões a pagar
9
105.637
120.337 Contas a pagar
10
113.346
11.384 Empréstimo consignado
11
3.917.276 2.781.293 Partes relacionadas - Mútuo
Total do Passivo Circulante
12
62.900
- Não Circulante
13
255.300
262.396 Provisão para contingências
Arrendamento mercantil
52.696.621 38.124.385 Rescisões a pagar
Total do Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
14
6.560.095 4.233.963 Patrimônio social
200.593
200.593 Reserva de capital
Superávit acumulado
6.760.688 4.434.556 Total do Patrimônio Líquido
59.457.309 42.558.941 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.

Liquidez Imediata
2020
2019 Memória de cálculo do índice
Disponível
36.458.004 15.612.394 O índice de liquidez imediata
Passivo Circulante 46.402.499 37.816.346 é calculado pela divisão do
Disponível pelo Passivo Circulante
Liquidez Imediata
0,79
0,41 Disponível/Passivo Circulante
Índice de endividamento geral
2020
2019 Memória de cálculo do índice
Receita operacional líquida
Custos
Superávit bruto
Despesas com pessoal e encargos
Despesas Gerais e Administrativas
(depreciação/amortização)
EBITDA
(+) Adições
Receita Financeira
(-) Subtrações
Depreciação/amortização
Despesas Financeiras
Déficit/Superávit

2020
52.983.504
(23.074.775)
29.908.729
(14.374.023)

2019
89.448.353
(48.498.698)
40.949.655
(14.719.512)

(11.529.777)
4.004.929

(15.783.198)
10.446.945

974.811

924.270

(1.246.522)
(388.684)
3.344.534

(1.100.784)
(1.122.495)
9.147.936

Os reflexos do ano atípico que foi 2020 podem ser observados através da
análise dos Índices de Liquidez e superávit apresentados nos quadros acima.
Não houve alteração do índice de Liquidez Corrente de um ano para outro.
A Liquidez Imediata, por sua vez, apresentou significativo aumento entre os
dois períodos analisados, pois, tanto o Disponível quanto o Passivo Circulante, tiveram variações expressivas. Entretanto, cumpre destacar o que segue:
• Disponível - Aumento nas disponibilidades, a princípio, pode refletir maiores
ganhos financeiros. Porém, numa ótica mais profunda, o aumento apresentado nada mais significou do que o entesouramento dos valores que seriam
destinados à realização das competições de vôlei de praia e de quadra, que
foram cancelados ou adiados, em função da pandemia de COVID-19. Tais
recursos foram aplicados e serão utilizados no próximo exercício por ocasião
da realização dos eventos. • Passivo Circulante - Os valores de patrocínio
são, no primeiro momento, reconhecidos no passivo circulante. No segundo momento, são apropriados ao resultado no período em que ocorrem os
eventos e à medida em que os mesmos são realizados, respeitando o princípio contábil da Competência. Por consequência dos cancelamentos e/ou
adiamentos ocasionados pela pandemia, parte do patrocínio não pôde ser
apropriada à receita, fato este que pode ser constatado também pela queda substancial da Receita Operacional Líquida e, consequentemente, pela
diminuição do Resultado de 2020. PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS: Reconhecemos que 2021 ainda será um ano de desafios. Isso exigirá de nós
cautela e austeridade, por meio de um planejamento criterioso e de execução
precisa para alcançarmos o desempenho financeiro almejado. Estamos certos de que temos os alicerces necessários para nossa sustentação hoje, assim como o potencial para inovar, ações essas que garantirão nosso sucesso
em médio e longo prazos. A palavra-chave será, portanto, eficiência, sem
abrir mão da nossa mobilização em favor do voleibol. Contudo, estamos cientes de que a pandemia da COVID-19 ainda será nosso grande desafio, pois
ainda não temos uma previsão de quando esse cenário terá um fim. Diante
de tantas variáveis para o ano que se inicia, temos a certeza de que o esporte é benéfico aos torcedores, aos atletas, às empresas que se associam de
forma direta ou indireta e, assim como todas as outras aéreas da economia,
o esporte não pode parar. Sendo assim, a CBV se organiza cada vez mais
para otimizar os seus recursos com o objetivo de manter suas entregas (treinamento, competições de quadra e praia) em atividade. A administração da
CBV reitera seu desejo de encarar os desafios de 2021 com serenidade, trabalhando cada vez mais para que o Brasil consolide sua posição de destaque
no Voleibol mundial. Que 2021, ano Olímpico, seja um ano de vitórias para
o voleibol brasileiro. AGRADECIMENTOS: A Administração da CONFEDEMemória de cálculo do índice
RAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV agradece a confiança e o apoio
O índice de liquidez corrente é
dos nossos atletas, federações, patrocinadores, fornecedores, instituições
calculado pela divisão do Ativo
contábeis, órgãos governamentais e, em especial, a todos os colaboradores
Circulante pelo Passivo Circulante por sua dedicação e trabalho em equipe. Walter Pitombo Laranjeiras - PreAtivo Circulante/Passivo Circulante sidente. Radamés Lattari Filho - Diretor Executivo. Luciana de Oliveira da
Silva - Contadora - CRC-RJ 096121/O.

Nota
15
16
11
17
18
19
20
21
22
23
24
25
18
22
26

2020

2019

1.066.254
989.652
6.103.875 10.015.779
3.917.276 2.781.293
36.583.629 14.608.496
433.347
433.347
1.247.135 1.178.517
1.425.658 1.412.635
824.544 5.023.610
696.345
696.345
207.762
516.550
549
160.122
52.506.374 37.816.346
51.639
288.898
1.392.689
1.733.226

58.139
722.245
2.089.034
2.869.418

1.000
1.000
539.901
5.216.709 1.332.276
5.217.709 1.873.177
59.457.309 42.558.941

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
Patrimônio Reserva de Superávit/(Défi- Superávit/do
Social
Capital cit) Acumulado
Exercício
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.000
539.901
(7.815.660)
- (7.274.759)
Superávit líquido do exercício
9.147.936 9.147.936
9.147.936
(9.147.936)
Incorporação do Superávit líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.000
539.901
1.332.276
- 1.873.177
Superávit líquido do exercício
3.344.532 3.344.532
Incorporação de reserva
(539.901)
539.901
Incorporação do Superávit líquido do exercício
3.344.532
(3.344.532)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.000
5.216.709
- 5.217.709
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
2020
2019
2020
2019
Superávit do exercício
3.344.532 9.147.936 Passivo fiscal corrente
68.618
202.041
Itens que não afetam o caixa:
Partes relacionadas (Federações e Clubes)
(119.281)
86
Depreciação
1.246.522 1.100.784 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
13.023
79.928
Baixa de ativo imobilizado
37.759 Contas a pagar
(885.852) (488.006)
Provisão de juros sobre empréstimos
18.231 Arrendamento IFRS 16/CPC06
(433.347) 1.155.592
Provisão de despesas
(4.199.066)
272.260 Empréstimo consignado
549
(6.488)
Provisão para contingências
(6.500)
- FLUXO DE CAIXA GERADO PELA
Provisão Estimada para Crédito de Liquidação
ATIVIDADE OPERACIONAL
30.809.160 7.680.723
Duvidosa
12.946 Atividades de Investimento
Superávit do exercício ajustado
385.488 10.589.916 Aquisição de Ativo Imobilizado
(3.572.654) (433.795)
(Aumento) Redução dos Ativos:
Mútuo com Atletas
(62.900)
Recursos de convênios
(1.250.848) (3.699.548) FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
Contas a receber
14.440.084
838.937 ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
(3.635.554) (433.795)
Partes relacionadas (Federações e Clubes)
547.266
275.868 Atividades de Financiamento
Adiantamentos diversos
(101.962)
219.749 Empréstimos e financiamentos
Ativo fiscal corrente
(1.505)
26.503 Partes relacionadas – Mútuo
(160.122)
(3.296)
Despesas antecipadas
7.096
189.674 FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA
Depósitos judiciais
135.545 ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
(160.122)
(3.296)
Direito de uso - IFRS 16/CPC06
- (1.588.938) Realização Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 27.013.484 7.243.632
Aumento (Redução) dos Passivos:
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início
Fornecedores
76.602 (2.977.895) do Exercício
9.444.520 2.200.888
Convênios
(3.911.904) 7.914.821 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim
Receitas a apropriar
21.975.133 (5.187.062) do Período
36.458.004 9.444.520
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais, exceto se informado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Confederação Brasileira de Voleibol, de- ções brasileiras de voleibol de praia, nas categorias adultas, sub-21 e sub-19.
signada pela sigla CBV, filiada à Federação Internacional de Volley Ball, de- A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV opera apenas no Brasil, com
signada pela sigla FIVB, e ao Comitê Olímpico Brasileiro, designado pela si- representação em todo o território nacional através das Federações que lhes
gla COB, criada pelo Decreto nº 36.786 de 18 de janeiro de 1955, é uma as- são filiadas, tanto no âmbito do voleibol de quadra como de praia. Fora do
sociação de fins não econômicos, de caráter desportivo, fundada na cidade país, a CBV participa de competições representando o Brasil na modalidade
do Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de agosto de 1954 e constituí- Voleibol. 1.1 - Desempenho econômico-financeiro: A temporada 2020 foi
da pelas Entidades Estaduais de Administração do Voleibol, diretamente filia- amplamente afetada pela pandemia de COVID-19 que afetou o mundo todo
das a CBV e, ainda, reconhece como membros: i. Entidades de prática do e, consequentemente, o esporte de forma geral. Um dos principais impactos
voleibol (Clubes), eleitos ou indicados pela Entidade representante dos clu- no âmbito esportivo foi o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, remarbes; ii. Atletas, eleitos ou indicados pelas Comissões Nacionais e Estaduais cados para 2021. Eventos foram cancelados/adiados, atletas confinados, gide Atletas. A Confederação Brasileira de voleibol tem sua sede e domicilio na násios, estádios e centros de treinamento fechados, a indústria esportiva teve
Avenida Ministro Salgado Filho, 7000 - Barra Nova, Saquarema - Rio de Ja- perdas incalculáveis provocadas pelo novo coronavírus. A pandemia impôs a
neiro, e sua filial está domiciliada na Avenida Salvador Allende nº 6.555, necessidade de adequação a um novo modelo de eventos esportivos, como
Riocentro, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, tem por finalidade administrar, a realização de jogos sem público e implementação de protocolos de segucoordenar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo país a prática do rança, estabelecidos pelos órgãos competentes. A mudança no calendário
voleibol profissional e não profissional, assim como representar o voleibol dos eventos, assim como a ausência de público influenciaram negativamente
brasileiro nas competições nacionais e internacionais. A CBV é gerida por as receitas diretas e indiretas geradas pelo Voleibol de quadra e praia, tiveseus poderes e órgãos, de acordo com a sua composição e o estabelecido no mos uma redução de cerca de 31% das receitas orçadas para o período.
seu Estatuto, são poderes e órgãos da CBV: Assembleia Geral (Administrati- Contudo, mesmo diante de tantos desafios, a CBV conseguiu reorganizar o
va e Eleitoral), Conselho de administração, Presidência e Vice-Presidência, seu orçamento (receita/despesas) sempre buscando soluções para retomar
Conselho Diretor e Conselho Fiscal. A Confederação Brasileira de Voleibol - as atividades dentro do novo cenário. Em 17 de setembro, foi um momento
CBV encarrega-se de todo o trabalho técnico e logístico relacionado à reali- marcante para Entidade, pois retomamos as atividades com a realização da
zação dos campeonatos de voleibol em seu calendário oficial. Pelo menos primeira etapa de vôlei de praia da temporada 20/21, realizada em sistema de
uma vez por ano, cada estado recebe uma competição oficial organizada por bolha, em Saquarema, depois foi a vez do voleibol de Quadra voltar com a
ela. Além disso, é sua tarefa supervisionar todas as atividades das seleções realização do Troféu Super Vôlei em 21 de outubro de 2020. A situação da
brasileiras de voleibol de quadra masculinas e femininas, nas categorias Pandemia ainda é uma realidade sem data prevista para terminar, todavia
adultas, juvenis, infantojuvenis e infantis, bem como as atividades das sele- mesmo com as incertezas impostas por esse cenário, a CBV está estruturada

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
Nota
2020
2019
Contribuições
27
3.240
3.240
Inscrições de atletas/profissionais/clubes
28
662.241
1.051.153
Transferências e cessões temporárias
29
3.151.133
2.205.665
Taxa de Franquias
151.872
Rendas de jogos - bilheteria
30
2.015.101
Taxas e multas disciplinares
31
15.450
26.123
Premiações
32
3.897.313
Receitas ordinárias
3.832.064
9.350.467
Receita de patrocínios
33
29.392.380 62.590.562
Direitos de transmissão
34
2.767.099
2.284.258
Receita de convênios
35
16.433.266 13.765.532
Outras receitas
36/37
558.695
1.457.534
Outras Receitas
49.151.440 80.097.886
Receita bruta
52.983.504 89.448.353
Despesas Operacionais
Custos com pessoas de apoio/atletas
e comissão técnica
38
(6.920.193) (14.756.562)
Despesas com Transportes
39
(4.740.201) (11.347.761)
Despesas com premiação a atletas
40
(4.357.188) (10.839.497)
Despesas com Locação
41
(2.114.643) (3.560.784)
Custos com federações
42
(418.900) (1.024.021)
Despesas operacionais - Outros custos
43
(4.523.650) (6.970.073)
Despesas operacionais
(23.074.775) (48.498.698)
Despesas Administrativas
Despesa com pessoal
44 (11.049.104) (11.372.540)
Despesas com encargos sociais
45
(3.324.919) (3.346.972)
Despesas com serviços contratados
46
(2.517.251) (2.571.955)
Despesas de localização e funcionamento 47
(1.675.749) (2.360.482)
Despesas com propaganda e publicidade 48
(434.851) (3.332.303)
Despesas com federações
42
(1.931.881) (1.817.255)
Outras despesas administrativas
49
(6.081.679) (6.801.987)
Despesas administrativas
(27.015.434) (31.603.494)
Resultado antes do Resultado Financeiro
2.893.295
9.346.161
Receitas financeiras
974.810
924.270
Despesas financeiras
(523.573) (1.122.495)
Resultado Financeiro Líquido
50
451.237
(198.225)
Superávit Líquido do Exercício
3.344.532
9.147.936
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Reais)
2020
2019
Superávit líquido do exercício
3.344.532 9.147.936
Outros Resultados Abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
3.344.532 9.147.936
As Notas Explicativas Integram o Conjunto das Demonstrações Contábeis.
para realização dos eventos de acordo com os protocolos de segurança vigentes, e possui planejamento financeiro adequado para gerar fluxo de caixa
necessário para a manutenção de nossa continuidade. Destacamos, ainda,
que a CBV elaborou orçamento para o ano de 2021 sendo extremamente
conservadora com os valores de receitas, bem como foi detalhadamente criteriosa com a construção do orçamento de despesas. O orçamento foi submetido ao parecer do Conselho fiscal em 24/02/2021 e aprovado pelo conselho de Administração em 26/02/2021. Continuidade Operacional: Com
base nas operações ora em curso, a administração entende e acredita que a
Entidade está bem posicionada para gerenciar os riscos de suas operações.
Apesar de todos os impactos negativos gerados pela COVID-19, já mencionados anteriormente, o planejamento financeiro projetado para o exercício
2021, construído com base no calendário de realização de nossas competições e contratos de patrocínios existentes, nos leva a ratificar que estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto da continuidade normal das operações da Entidade. 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: a. Declaração de Conformidade: As
demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da Entidade,
sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que levam em consideração, quando aplicáveis, a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aplicáveis
as entidades sem fins lucrativos. A emissão das demonstrações contábeis foi
autorizada pela Diretoria em 15 de março de 2021. Detalhes sobre as políticas contábeis da Entidade estão apresentadas na nota explicativa n° 4. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas
pela administração na sua gestão. b. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: A moeda de apresentação das demonstrações contábeis é o Real
(R$), que também é a moeda funcional da Entidade. Transações em moeda
estrangeira são reconhecidas pela taxa de câmbio na data do balanço, informada pelo Banco Central do Brasil. Os ganhos e as perdas cambiais atrelados a estes itens são registrados na demonstração de resultado. Todas as
informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o
milhar próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Uso de Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Entidade e os valores reportados dos ativos,
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
3. BASE DE MENSURAÇÃO: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são
mensurados pelo valor justo. 4. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As
políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis.
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a. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. b. Instrumentos
Financeiros: i. Ativos Financeiros não Derivativos - Reconhecimento e
Desconhecimento: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade
não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando a Entidade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma
transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
do ativo financeiro são transferidos. Os ativos e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando,
e somente quando, a Entidade tenha o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e
quitar o passivo simultaneamente. ii. Ativos Financeiros não Derivativos Mensuração: A Entidade classifica os ativos financeiros não derivativos nas
seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio
do resultado e empréstimos e recebíveis. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, recebíveis e outras contas são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e
recebíveis abrangem o Contas a Receber. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado pelo valor
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial.
Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado
se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado compreendem as aplicações financeiras e contas a receber. iii. Redução ao Valor Recuperável:
Ativos financeiros não derivativos (incluindo recebíveis): Os valores contábeis
dos ativos não financeiros da Entidade, 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 estimado. Uma perda
por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo
ou Unidade Geradora de Caixa exceder o seu valor recuperável. A evidência
objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a renegociação do valor devido à Entidade em condições que a mesma não aceitaria em outras
transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de
falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além
disso, para um investimento em instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução do valor recuperável. iv. Passivos Financeiros
não Derivativos - Reconhecimento e Mensuração: A Entidade reconhece
passivos financeiros inicialmente na data de negociação na qual se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos juros
efetivos. A Entidade possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos e contas a pagar. c. Caixa
e Equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações contábeis com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, as
quais estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. São classificados como instrumentos financeiros destinados à negociação e estão
registrados pelo valor do custo acrescido dos rendimentos auferidos até a
data do balanço, ajustado ao valor justo do instrumento. d. Federações Nacionais: São entidades estaduais de administração do Voleibol, as transações contábeis com as Federações Nacionais estão apresentadas no ativo e
no passivo conforme os saldos credores e devedores. e. Despesas Antecipadas: Estão registradas no ativo circulante, sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros e serviços (Nota Explicativa nº 13). f. Recursos de Patrocínios: São apropriados ao resultado por regime de competência em contrapartida ao “Contas a receber”. g. Imobilizado: Demonstrados
ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido
pela Administração. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear
(Nota Explicativa nº 14) e leva em consideração o tempo de vida útil real dos
bens com os respectivos valores residuais. A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário. A Administração,
em seu julgamento entende que os principais ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da aquisição e/ou formação e ainda, que
as taxas admitidas para a depreciação representam adequadamente o tempo
de vida útil econômica esperada paras os bens do ativo. O imobilizado é
baixado quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso
ou venda, eventual perda ou ganho resultante da baixa do ativo são registrados no resultado e apresentado na demonstração do resultado, no exercício
em que o bem é baixado. h. Redução ao Valor Recuperável (impairment):
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. Quando tais evidências são identificadas e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas
são classificadas como outras despesas operacionais, quando incorridas.
i. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser
feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração
do resultado, líquida de qualquer reembolso. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma
saída de recursos irá ocorrer para liquidar a contingência/obrigação e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos consultores jurídicos externos. j. Reconhecimento de Receitas e Custos Operacionais: A
Entidade reconhece as suas receitas quando: A receita é mensurada pelo
valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções; O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; É provável que os benefícios econômicos associados à transação
fluam para a Entidade; e os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade. k. Receitas
oriundas de recursos de convênios: As Receitas oriundas de recursos de
convênios firmados com entidades Governamentais no âmbito Federal, Estadual ou Municipal são registrados no contas a receber em contrapartida a
conta de recebimento de convênios (no passivo circulante) e são apropriadas
ao resultado (receita) à medida que são incorridas as despesas relacionadas
aos respectivos convênios. Ao final do projeto caso haja saldo não utilizado,
ele é devolvido ao órgão concedente. l. Arrendamentos: A Entidade utilizou
as suas taxas de captação incremental de empréstimos e financiamentos simulados em banco renomado como taxa de desconto. Essa taxa leva em
consideração o risco de crédito e foi ajustada ao prazo do contrato de arrendamento, o qual é ajustado anualmente pelo IGP-M. O impacto produzido na
demonstração de resultados a partir da adoção da IFRS 16 é a substituição
do custo linear com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de
depreciação do direito de uso do ativo objeto desse contrato e pela despesa
de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação
à época da contratação dessas transações. m. Normas e Interpretações Vigentes e não vigentes: i. Emendas CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 (Deliberação CVM nº 854/2020): A deliberação CVM 854/2020 entrou em vigor a partir
de 1º de janeiro de 2020. Trata de alterações nos Pronunciamentos Técnicos
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48, emitidos pelo CPC, em decorrência da reforma da taxa de juros de referência, relacionada com a previsão de descontinuidade do uso da London Interbank Offered Rate (Libor) como taxa de juros de
referência após 2021. A Entidade avaliou e concluiu que não houve impactos
em suas demonstrações contábeis. ii. Emendas do CPC 26/IAS 1 e CPC 23/
IAS 8 Definição de Materialidade: As emendas do CPC 26/IAS 1 e do CPC 23/
IAS 8 esclarecem a definição de materialidade e alinham a definição usada
na estrutura conceitual e nas demais normas contábeis. Estas emendas entraram em vigor em 1º de janeiro de 2020. A Administração entende que estas emendas não trouxeram impactos significativos nas demonstrações contábeis da Entidade, pois aplica a orientação técnica OCPC 7 e com isso divulga
somente informações relevantes (nota explicativa nº 1). iii. Emenda IFRS 16 e
Deliberação CVM nº 859/2020: Em maio de 2020, o IASB aprovou uma emenda na norma IFRS 16, a qual concede benefícios no resultado, durante o período impactado pela pandemia da COVID-19 para arrendatários, com isso não
tratando como uma modificação de contrato. Em 07 de julho de 2020, a CVM
publicou a Deliberação nº 859/2020 que aprova a revisão do CPC 06 (R2)/IFRS
16 que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.
A Entidade optou pelo expediente prático e reconheceu no resultado em 31
de dezembro de 2020, o montante de R$42.092 (vide nota explicativa nº 18).
2020
2019
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
Caixa e Cartões
222.909
155.052
Conta Corrente
9.067
572.290
Bradesco
1
568.271
Banco do Brasil
546
Banco do Brasil Internacional
8.520
4.019
Aplicações Financeiras (i)
36.226.028 8.717.178
Bradesco
1.225.920 1.767.836
Santander
518.838
524.038
Banco do Brasil
34.481.270 6.425.304
36.458.004 9.444.520
Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo e com alta liquidez prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança
de valor. As aplicações financeiras são classificadas a valor justo por meio
de resultado e possuem em carteira papéis de bancos de primeira linha com
liquidez diária (resgate em D+0) e curto prazo (resgate em D+3), isto é, conversíveis em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor. As aplicações financeiras representam, basicamente, valores investidos em títulos de renda fixa administrados pelo Banco do Brasil, Bradesco,
Santander e são lastreadas principalmente em títulos privados (Certificado de
Depósitos Bancários - CDB), emitidos por empresas e instituições financeiras

de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade
média no ano de 2020 de aproximadamente 100% do DI CETIP (CDI). Os
fundos com liquidez diária são compostos por cotas de FI (títulos de renda
fixa públicos e privados), títulos de emissão do Tesouro Nacional, do BACEN
e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. Em
torno de 90% da carteira é aplicada em ativos financeiros que acompanham
direta ou indiretamente as variações do CDI e 10% acompanham o IRF-M,
que é o índice de renda prefixada calculado pela AMBINA. O cálculo do valor
justo das aplicações financeiras, quando aplicável, é efetuado levando-se em
consideração as cotações de mercado do papel ou informações de mercado
que possibilitem tal cálculo, com base nas taxas futuras de papéis similares.
O aumento considerável em caixa e equivalente de caixa refere-se às parcelas recebidas de contratos de patrocínio que não foram utilizadas por conta
do cancelamento e adiamento das principais competições do calendário de
2020, tais recursos estão reservados para serem aplicados por ocasião das
referidas entregas contratuais.
6. RECURSOS DE CONVÊNIOS
2020
2019
Conta Corrente (i)
76.082
75.115
Banco do Brasil
75.057
75.057
Caixa Econômica Federal
1.025
58
Aplicações financeiras (ii)
7.342.640 6.092.759
Banco do Brasil
6.022.715 4.981.427
Caixa Econômica Federal
1.319.925 1.111.332
7.418.722 6.167.874
(i) Nesse grupo são registrados os valores correspondentes às disponibilidades financeiras recebidas por meio de termos de convênios e projetos incentivados firmados junto às entidades públicas e ao Comitê Olímpico do Brasil. Essas disponibilidades são utilizadas exclusivamente na execução dos
planos de trabalho dos respectivos convênios/projetos; e (ii) As aplicações
financeiras representam os recursos investidos referentes aos convênios/
projetos incentivados. Os valores são aplicados em fundos e estes investem, preferencialmente, em títulos públicos de renda fixa, estes fundos são
lastreados em pelo menos 70% de títulos federais com liquidez diária e estão
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Convênios e projetos
incentivados firmados com o Governo Federal e oriundos da Lei Agnelo Piva,
que são utilizados para uso exclusivo da execução do plano de trabalho dos
respectivos convênios/projetos; e (iii) As aplicações financeiras representam
recursos restritos referente aos convênios/projetos incentivados, basicamente, valores investidos em fundos que investem, preferencialmente, em títulos
de renda fixa públicos, estes fundos são lastreados em pelo menos 70% de
títulos federais com liquidez diária e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. 7. CONTAS A RECEBER: As contas a receber estão
representadas substancialmente pelos valores relativos aos contratos de patrocínios e direito de transmissão de competições, que são contabilizados
inicialmente pelo valor justo da contraprestação a ser recebida, a qual será
realizada nos próximos três meses.
2020
2019
Globosat Programadora Ltda.
- 1.135.290
Banco do Brasil S.A.
2.935.514 17.176.770
Cimed
358.507
Globo Comunicação e Participações S.A.
1.184.221
Federacion Del Voleybol Argentino
18.593
18.594
Artetec Arquitetura e Construções Ltda.
85.483
Rodrigo Ivar Pereira Jaldin
64.500
Montes Claros Tênis Clube (AEESB)
42.000
José Caetano Veras Rocha
8
Stuffcom Eireli
220
MPIX Produções e Serviços Fotográficos
1.967
Maxi Sport Comércio de Equipamentos Esp.
1.002
Jorge Luiz Lopes de Almeida
1.609
NP Consulting
2.549
Tiago Fruges Ferreira
Arthur Lanci
4.972
Associação Desportiva - Pro-Sport
1.500
Barueri Volleyball Club
15.000
Brasília Vôlei Esporte Clube - BVEC
1.000
Genius Sports
163.542
Jessica Lene Pereira Santiago
1.349
Luciana Oliveira
2.400
Marcelle Januzzi
2.800
Nery Tambeiro Assessoria Esportiva Eireli
276
SESC/RJ
2.555
Tiago Fruges Ferreira
2.865
107.141
Transferência Internacional
4.363.981 18.968.246
(-) Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa
(6.198) (170.379)
4.357.783 18.797.867
Composição dos recebíveis por prazo de vencimento:
2020
2019
Vincendos
4.177.345 18.780.671
Vencidos até 30 dias
163.542
6.300
Vencidos até 90 dias
1.000
12.396
Vencidos até 365 dias
3.500
11.170
Vencidos há mais de 365 dias
18.594
157.709
4.363.981 18.968.246
A Entidade reconhece as perdas com créditos de liquidação duvidosa quando
existe evidência objetiva de perda no valor recuperável, como resultado de
um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo,
que impactam os fluxos de caixa futuros estimados e que possam ser confiavelmente estimadas. Movimentação das perdas com créditos de liquidação
duvidosa no exercício:
Em 31 de dezembro de 2018
(157.433)
Provisão
(12.946)
Em 31 de dezembro de 2019
(170.379)
Baixa
164.181
Em 31 de dezembro de 2020
(6.198)
8. FEDERAÇÕES NACIONAIS
2020
2019
FED. ACREANA
93.018
FED. ALAGOANA
5.000
FED. AMAZONENSE
11.000
FED. AMAPAENSE
893
35.214
FED. BAHIANA
1.217
FED. DE VOLEI DO DISTRITO FEDERAL
10.000
FED. CATARINENSE
5.000
FED. CEARENSE
10.000
FED. ESPÍRITO-SANTENSE
10.000
FED. GAÚCHA
10
5.000
FED. GOIANA
10
5.000
FED. MARANHENSE
5.000
FED. MATO-GROSSENSE
6.915
FED. MATO GROSSO DO SUL
15.000
FED. MINEIRA
5.000
FED. NORTE RIOGRANDENSE
10.532
FED. PARAENSE
236
10.000
FED. PARAIBANA
10
59.281
FED. PARANAENSE
3.846
5.000
FED. PERNAMBUCANA
5.000
FED. PIAUIENSE
30
5.000
FED. RONDONIENSE
148
60.138
FED. RORAIMENSE
60.000
FED. TOCANTINENSE
5.000
FED. RIO DE JANEIRO
376
10.026
FED. PAULISTA
376
5.000
FED. SERGIPANA
213
5.000
6.148
462.341
O montante de R$6.148 registrado no exercício de 2020, refere-se aos valores a receber das entidades filiadas a título de registros de profissionais de
quadra, recadastramento de profissionais e promoção de árbitros e apontadores, transferências definitivas entre clubes de federações diferentes,
cessões temporárias entre clubes de federações diferentes, inscrições e renovações de registros e transferências de atletas estrangeiros. Cumpre esclarecer que o valor de R$462.341 apresentado em 2019, continha além dos
valores correspondente as taxas cobradas das entidades Filiadas, os valores
repassados para as entidades filiadas referente as contribuições e apoios
operacionais. Com objetivo de melhor apresentação e classificação, neste
exercício os valores repassados a título de contribuição mensal e apoio operacional foram registrados a débito no grupo de adiantamento a Federações
(nota explicativa 10) e são apropriados ao resultado (despesa) após a devida
prestação de contas, conforme política de Repasse às Entidades Filiadas.

9. CLUBES NACIONAIS
2020
2019
5.000
2.000
500
450
5.000
1.000
97.687
97.687
8.050
500
5.500
500
600
1.500
105.637
120.337
Valores a receber a título de inscrições de atletas estrangeiros em competições nacionais, multas disciplinares e hospedagem no centro de treinamento
da CBV.
10. ADIANTAMENTOS DIVERSOS
2020
2019
Adiantamentos p/despesas de empregados (i)
3.148
9.257
Adiantamentos p/despesas de terceiros (ii)
6.527
2.127
Adiantamentos p/despesas Fed. Nacionais (iii)
103.671
113.346
11.384
(i) Valor referente a concessão de adiantamento a empregados para realização de despesas em eventos e viagens, os valores são apropriados as
respectivas despesas por ocasião da apresentação da prestação de contas;
(ii) Valor referente a adiantamento para custear alimentação de técnicos de
vôlei praia referente ao curso de treinadores realizados em dezembro/20, o
respectivo valor será apropriado ao resultado por ocasião da apresentação
da prestação de contas; (iii) A CBV busca apoiar as entidades filiadas de
forma abrangente, inclusive através de repasses financeiros. Os valores monetários repassados às entidades filiadas são oriundas de contratos de patrocínios recebidos pela CBV. Nesta rubrica estão registrados todos os valores
referentes aos repasses efetuados pela CBV às Entidades Filiadas a título de
contribuição mensal, ajuda de custo, apoio operacional (conforme Política de
Repasses às Entidades Filiadas) que ainda não foram objeto de prestação de
contas. O prazo para que entidade filiada apresente a prestação de contas,
contendo os documentos necessários para comprovação da aplicação dos
recursos recebidos é de até 40 dias após a concessão do adiantamento.
Segue abaixo o descritivo dos adiantamentos realizados para as despesas
das Federações Nacionais:
Apoio
Auxílio
Federação
Total Operacional Contribuição Emergencial
Acreana
775
585
190
Alagoana
5.000
5.000
Amapaense
45.000
40.000
5.000
Baiana
5.042
5.000
42
Ceará
589
589
Goiana
6.869
6.869
Maranhense
669
669
Mato Grosso do Sul
6.002
5.002
1.000
Paraibana
5.478
5.478
Paulista
1.000
1.000
Piauiense
3.436
3.436
Rio De Janeiro
6.000
5.000
1.000
Rondoniense
11.000
10.000
1.000
Roraimense
811
811
Tocantinense
6.000
5.000
1.000
103.671
585
93.044
10.042
11. ESTOQUE DE MATERIAL ESPORTIVO
2020
2019
Estoque de material esportivo
3.917.276 2.781.293
3.917.276 2.781.293
Nesta rubrica está registrado o recebimento gratuito de material esportivo de
alto padrão fornecido por nossos patrocinadores, com exclusividade, destinado à utilização obrigatória em jogos, treinamentos, desfiles, viagens, dentre
outros eventos pelas Seleções Brasileiras de Voleibol de Quadra, infantojuvenil, juvenil e adulta, masculina e feminina e, equipes de Vôlei de Praia,
indicadas pela CBV para representar o Brasil em qualquer competição, desde
que seja permitido pela entidade organizadora da competição. A contrapartida contábil desta rubrica está registrada no passivo, sendo transferido ao
resultado (receita e custo) à medida de sua utilização. O material esportivo
é fornecido pela Asics do Brasil Comércio de Artigos Esportivos Ltda. A japonesa Asics é a marca oficial da CBV e foi realizado o contrato para o ciclo
olímpico que culminava com os Jogos de Tóquio, em 2020, porém, devido a
pandemia da COVID-19, foi prorrogado por mais 12 meses, finalizando em
31/12/2021. 12. MÚTUO COM ATLETAS
2020
2019
Mútuo realizado junto a atletas de Vôlei de Praia
62.900
62.900
Devido à falta de competições por consequência da pandemia da Covid-19,
a CBV com a finalidade de ajudar aos atletas do vôlei de praia que ficaram impossibilitados de praticarem o esporte, disponibilizou o montante de
R$119.000 (cento e dezenove mil reais) para um total e 31 atletas a título
de empréstimo. Não houve previsão de taxa remuneratória. Os empréstimos
tiveram seu vencimento em três parcelas, sendo a primeira em 30/09/2020,
a segunda em 31/10/2020 e a última em 30/11/2020. Em 31/12/2020, havia
saldo em aberto em face a não quitação por parte de alguns atletas.
13. DESPESAS ANTECIPADAS
2020
2019
Vale Transporte
2.475
7.621
Vale Refeição
57.781
62.008
Seguro de Responsabilidade Civil
20.511
13.757
Plano de Saúde e Odontológico
167.099
149.035
Seguro Automóvel
402
2.235
Seguro Riscos - CDV Saquarema
2.570
Seguro Riscos - Filial
7.032
2.570
Depósito Caução
3.000
Locação de Imóvel Maceió/AL
10.000
Assessoria Contábil
9.600
255.300
262.396
Neste grupo estão registrados todos os valores de benefícios concedidos a
funcionários referente ao mês de janeiro/2021 pagos antecipadamente, bem
como os valores pagos a título de seguro que são apropriados ao resultado
conforme período de vigência deles.
14. IMOBILIZADO
Taxa de
2020
2019
Depreciadepreção acuciação
Saldo
Saldo
Custo
mulada
anual
líquido
líquido
Benfeitorias em
imóveis de
terceiros
4 e 25% 3.279.865 1.903.751 1.376.114 1.556.711
Móveis e utensílios
10% 1.364.285 1.108.741 255.544
320.231
Equipamentos
esportivos
10% 4.443.312 1.095.257 3.348.055
200.510
Equipamentos de
informática
20% 2.187.630 1.902.760 284.870
278.123
Máquinas e
equipamentos
10% 1.453.181 1.208.621 244.560
317.632
Instalações
10%
419.673
195.911 223.762
265.305
Veículos
20%
224.987
157.685
67.302
100.639
Programas de
computador
20%
603.356
583.978
19.378
20.188
Edificações
14.500
14.500
14.500
Direito de uso (i)
27% 1.588.939
866.694 722.245 1.155.591
Equipamentos de
67.119
63.354
3.765
4.533
comunicação
20%
15.646.847 9.086.752 6.560.095 4.233.963
(i) Direito de Uso: Em 1º de janeiro de 2019 passou a vigorar o IFRS 16/CPC
06 (R2), nova norma contábil emitida em julho de 2014. A norma exige que
os arrendatários reconheçam os ativos e passivos decorrentes dos contratos
de arrendamento (“aluguel”; leases), exceto contratos de curto prazo, ou seja
de 12 meses ou menos, ou contratos em que o ativo subjacente seja de baixo valor. Nesse sentido, foi registrado o montante de R$1.588.938 no grupo
ativo de direito de uso referente ao contrato de aluguel de sala comercial, situada na Avenida Salvador Allende, 6.555 - Riocentro - Barra da Tijuca - onde
funciona o escritório administrativo e operacional da Entidade.
Fluminense Football Club
Curitiba
Sport Clube Recife
Associação RH Fitness Sports de Karate
Associação Educacional
Associação Maringaense de Voleibol
Esporte Clube Barreira
Botafogo de Futebol e Regatas
Associação Caramuru Volei
Associação Atlética Ponte Preta
Associação Atlética São Caetano
Sport Clube Corinthians Paulista
Vôlei Ribeirão

a) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2020
Taxa de depreciação anual
Benfeitorias em imóveis de terceiros
4 e 25%
Móveis e utensílios
10%
Equipamentos esportivos
10%
Equipamentos de informática
20%
Máquinas e equipamentos
10%
Instalações
10%
Veículos
20%
Programas de computador
20%
Edificações
25%
Direito de uso
27%
Equipamentos de comunicação
20%
b) Movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2019
Taxa de depreciação anual
Benfeitorias em imóveis de terceiros
4 e 25%
Móveis e utensílios
10%
Equipamentos esportivos
10%
Equipamentos de informática
20%
Máquinas e equipamentos
10%
Instalações
10%
Veículos
20%
Programas de computador
20%
Edificações
25%
Direito de uso (Adoção IFRS 16/CPC06 R2)
27%
Equipamentos de comunicação
20%
15. FORNECEDORES: As contas a pagar a fornecedores são obrigações
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso usual das
atividades da Entidade, observando os critérios e diretrizes estabelecidos na
política de contratação de bens serviços e materiais. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo, dado o curto prazo de vencimento destas
obrigações, em termos práticos, normalmente elas são reconhecidas ao valor
da fatura correspondente. 16. CONVÊNIOS: Conforme demonstrado a seguir,
em 2020 a Entidade captou em incentivos do Governo Federal e Estadual:

2019
1.556.710
320.232
200.510
278.124
317.632
265.305
100.640
20.189
14.500
1.155.591
4.530
4.233.963

Aquisição
6.545
3.362.899
151.512
44.498
7.200
3.572.654

Baixa
-

Depreciação
(180.597)
(71.232)
(215.354)
(144.766)
(117.570)
(41.543)
(33.337)
(8.011)
(433.347)
(765)
(1.246.522)

2020
1.382.658
249.000
3.348.055
284.870
244.560
223.762
67.303
19.378
14.500
722.244
3.765
6.560.095

2018
1.738.975
391.240
272.913
307.915
256.365
306.848
34.344
21.377
14.500
5.296
3.349.773

Aquisição
927
5.498
133.181
185.634
98.000
10.555
1.588.938
2.022.733

Baixa
(23.789)
(13.970)
(37.759)

Depreciação
(182.265)
(71.935)
(77.901)
(139.183)
(110.397)
(41.543)
(31.704)
(11.743)
(433.347)
(766)
(1.100.784)

2019
1.556.710
320.232
200.510
278.124
317.632
265.305
100.640
20.189
14.500
1.155.591
4.530
4.233.963

2020
2019
46.379.654 38.066.374
(40.275.779) (28.050.595)
6.103.875 10.015.779
(i) Os recursos captados através de convênio e termos de parcerias junto ao
Governo Federal e Governo Estadual, representam os seguintes projetos: O
montante líquido de R$6.103.875 (R$10.015.779 em 2019) refere-se ao sal-

Órgãos Governamentais
Captação de recurso (i)
Aplicação de recurso
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do ainda não utilizado dos referidos recursos, os procedimentos relacionados
à contabilização dos recursos acima foram efetuados de acordo o CPC nº 07
Subvenção e Assistência Governamentais.
a) Movimentação de Convênios em 31 de dezembro de 2020
Valor
Saldo a
Captado +
Valor
utilizar
Rendiutilizado
ou a
mentos R$
R$ devolver
Curta Essa Energia 2019
1.856.788 (1.077.055) 779.733
CBVP Open 2º semestre 2019
1.549.759 (1.544.065)
5.694
COB 2020
6.275.988 (5.643.119) 632.869
COB 2020 Manutenção
2.013.961 (1.765.279) 248.682
Projeto CBVP Open 1º semestre 2020
4.255.749 (3.111.045) 1.144.704
Projeto Infraestrutura Pisos do Voleibol
3.189.794 (3.189.628)
166
COB Projeto de Apoio às Confederações
184.718
(182.410)
2.308
Projeto Sistema de Desafio
1.868.919
(343) 1.868.576
Projeto Open 2º semestre 2020
1.047.569
- 1.047.569
Projeto BB Fase Final da Liga Mundial
270.264
- 270.264
COB 2016
4.471.878 (4.462.774)
9.104
CBS Quadra 2016
566.787
(566.595)
192
Projeto Taça Sami/Potengi
232.681
(177.344)
55.337
COB 2018
7.476.410 (7.459.103)
17.307
COB 2018 Manutenção
689.268
(689.268)
COB 2019
6.644.311 (6.643.734)
577
COB 2019 Manutenção
2.076.727 (2.076.727)
CBVP Open 2019 1º semestre
1.708.083 (1.687.290)
20.793
46.379.654 (40.275.779) 6.103.875
Créditos Débitos
no Banco no Banco
não não CreSaldo a
Saldo Debitados
ditados
Executar Bancário pela CBV pela CBV
Curta Essa Energia 2019
779.733 779.733
CBVP Open 2º semestre 2019
5.694
5.694
COB 2020
632.869 1.024.009 (396.582)
5.442
COB 2020 Manutenção
248.682 279.593
(31.396)
485
Projeto CBVP Open 1º
semestre 2020
1.144.704 1.974.392 (830.064)
376
Projeto Infraestrutura Pisos
do Voleibol
166
166
COB Projeto de Apoio às
Confederações
2.308
2.308
Projeto Sistema de Desafio
1.868.576 1.868.576
Projeto Open 2º semestre 2020 1.047.569 1.047.569
Projeto BB Fase Final da Liga
Mundial
270.264 270.264
COB 2016
9.104
(8)
9.112
CBS Quadra 2016
192
192
Projeto Taça Sami/Potengi
55.337
55.337
COB 2018
17.307
16.980
327
COB 2019
577
375
202
CBVP Open 2019 1º semestre
20.793
20.793
Seleção Base
75.057
(75.057)
6.103.875 7.418.722 (1.333.099)
18.252
b) Movimentação de Convênios em 31 de dezembro de 2019
Valor
Captado +
RendiValor
Saldo a
mentos
utilizado utilizar ou
R$
R$ a devolver
Curta Essa Energia 2019
1.850.458
(362.326) 1.488.132
CBVP Open 2º semestre 2019
1.546.927
(869) 1.546.058
Projeto CBVP Open 1º semestre 2020 4.236.000
- 4.236.000
Projeto Infraestrutura Pisos do Voleibol 1.420.224
- 1.420.224
Projeto BB Fase Final da Liga Mundial
264.674
264.674
COB 2016
4.653.119 (4.633.713)
19.406
CBS Quadra 2016
566.786
(566.595)
191
Projeto Taça Sami/Potengi
232.409
(177.277)
55.132
COB 2017
4.100.165 (4.099.999)
166
COB 2018
7.461.846 (7.461.073)
773
COB 2018 Manutenção
627.233
(627.233)
COB 2019
7.000.648 (6.364.472)
636.176
COB 2019 Manutenção
2.238.398 (2.069.862)
168.536
CBVP Open 2019 1º semestre
1.867.487 (1.687.176)
180.311
38.066.374 (28.050.595) 10.015.779
PROJETO VÔLEI DE PRAIA CURTA ESSA ENERGIA: O respectivo projeto
tinha como objetivo contemplar a realização de 08 (oito) etapas do Circuito
Brasileiro de Vôlei de Praia OPEN 2019/2020, propiciando o desenvolvimento da modalidade, bem como a preparação dos atletas para as competições
internacionais (Circuito Mundial e Mundial de Vôlei de Praia), porém, em virtude da pandemia da COVID-19 e com o adiamento de algumas etapas, o
mesmo foi prorrogado e passou a contemplar etapas do ciclo 2020/2021. Isto
posto, cabe ressaltar que os recursos destinados para execução desse projeto foram reconhecidos em julho/2019. Sua vigência, conforme termo de
compromisso, iniciou em 24 de setembro de 2019, findaria em 22 de maio de
2020, mas foi prorrogada até o final do ano de 2021, mediante termo aditivo.
Prazo para prestação de contas: 28/02/2022; PROJETO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA OPEN 2019 - 2º SEMESTRE: Com o projeto
pretende-se realizar 02 (duas) etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
OPEN 2019 - 2º Semestre, propiciando o desenvolvimento da modalidade,
bem como a preparação dos atletas para as competições internacionais. Tem
como vigência o período de 13/12/2019 a 31/12/2020. Prazo para prestação
de Contas: 28/02/2021; COB 2020 : Refere-se ao novo convênio firmado com
o Comitê Olímpico do Brasil para o ano de 2020, tendo como objetivo implementar ações e projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento
do Voleibol e que tenham por finalidade o cumprimento das metas apresentadas por essa Confederação para preparação durante o atual Ciclo Olímpico, o respectivo convênio contempla a manutenção de despesas diversas e
despesas com pessoal do Centro de Desenvolvimento de Voleibol – CDV e,
do mesmo modo, dá suporte às diversas preparações e competições do Voleibol de Praia e Quadra. O convênio firmado por meio de Termo entre as
partes vigora para as despesas cujas competências pertençam ao ano de
2020, iniciando sua vigência em 01/01/2020 e finalizando em 31/03/2021;
COB MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2020: Refere-se ao novo convênio firmado com o Comitê Olímpico do Brasil para o ano de 2020. O respectivo
convênio visa contemplar despesas com Remuneração de Dirigentes Estatutários, conforme artigo 18 da lei 12.868/2013, assim como, aquelas pertencentes à filial desta Confederação, garantindo a manutenção da área administrativa que, tal qual suas áreas técnicas, dão suporte ao desenvolvimento
do Voleibol. O convênio firmado por meio de Termo entre as partes vigora
para as despesas cujas competências pertençam ao ano de 2020, iniciando
sua vigência em 01/01/2020 e finalizando a vigência em 28/02/2021, as prestações de contas são apresentadas 60 (sessenta) dias após a finalização da
vigência; PROJETO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA OPEN
- 1º SEMESTRE 2020: O projeto contemplaria a realização de 05 (cinco)
etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia OPEN 2020, porém, em virtude
da pandemia da COVID-19 e com o adiamento de algumas etapas, o mesmo
foi prorrogado e passou a contemplar etapas do ciclo 2020/2021, deste modo,
propiciando o desenvolvimento da modalidade, bem como a preparação dos
atletas para as competições internacionais (Circuito Mundial e Mundial de
Vôlei de Praia). Cumpre ressaltar que os recursos destinados à execução do
projeto foram reconhecidos em dezembro/2019 e a primeira etapa abarcada
pelo projeto iniciou-se em setembro/2020. A vigência do mesmo teve início
em 26 de agosto de 2020 e seu término está previsto para 25 de abril de
2021. Prazo para prestação de contas: 25/06/2021; PROJETO INFRAESTRUTURA DE PISOS PARA O VOLEIBOL: Neste projeto o objetivo é montar e equipar 24 ginásios que receberão os jogos dos campeonatos brasileiros masculinos e femininos, organizados pela Confederação Brasileira de
Voleibol em âmbito nacional, melhorando a infraestrutura técnica dos ginásios através da instalação de pisos sintéticos revestidos em PVC, sendo
mantas enlio, dando oportunidade aos atletas brasileiros de atuarem no mesmo nível de estrutura que os adversários internacionais, assim como, replicar
nas competições nacionais de voleibol de quadra as mesmas estruturas e
condições técnicas dos principais eventos internacionais no que diz respeito
ao piso da quadra de jogo. Os valores incentivados captados e destinados à
execução do projeto foram reconhecidos entre os meses de dezembro/2019
e janeiro/2020. A execução foi em junho/2020, o saldo remanescente refere-se
ao rendimento da aplicação financeira e será devolvido para realização de
prestação de contas. Vigência: 01/06/2020 a 02/08/2021. Limite para prestação de contas: 02/10/2021; COB PROJETO DE APOIO ÀS CONFEDERAÇÕES: Projeto firmado mediante Termo de Doação junto ao Comitê Olímpico
do Brasil. Teve como objetivo fornecer apoio financeiro às Confederações
Nacionais tendo em vista o ano atípico de 2020 em que o esporte foi um dos
principais afetados pela pandemia da COVID-19. A vigência do Projeto foi de
01 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, tendo como limite para
prestação de contas a data de 31/01/2021; SISTEMA DE DESAFIO PARA
JOGOS DE VOLEIBOL: Visando a expansão e melhoria do sistema de desafio do Voleibol Brasileiro o projeto encontra-se em fase de captação. Os recursos já captados estão em conta bloqueada. A vigência só será divulgada
no momento da assinatura do termo; PROJETO BB FASE FINAL DA LIGA
MUNDIAL: Possui saldo em conta bloqueada, sendo assim, apesar do término do convênio e da devida apresentação de sua prestação de contas, não
temos autonomia para realizar a devolução do saldo remanescente em sua
totalidade, visto que somente o Ministério da Cidadania pode movimentar
recursos em contas bloqueadas. O projeto visou a realização e o suporte da
fase final da Liga Mundial 2015. Sua vigência findou em 31/08/2015; COB
2016: Apesar do saldo remanescente, não podemos encerrar o respectivo
projeto até o Comitê Olímpico do Brasil realizar todas as análises e revisões
das prestações de contas apresentadas por esta Confederação. Cumpre ressaltar que, os convênios tinham como objetivo o fomento e o desenvolvimento da modalidade durante o Ciclo Olímpico. Sua Vigência foi de 01 de janeiro
de 2016 a 31 de março de 2017; CBS 2016: Possui saldo em conta bloqueada, sendo assim, apesar do término do convênio e da apresentação da prestação de contas, não temos autonomia para realizar a devolução do saldo
remanescente em sua totalidade, como já mencionado, somente o Ministério
da Cidadania pode movimentar recursos em contas bloqueadas. Destaca-se
que o objetivo do projeto foi de realizar o Campeonato Brasileiro de Seleções
Estaduais na Divisão Especial de maneira a fomentar, democratizar e massificar o voleibol em todos os estados brasileiros, propiciando o surgimento de
novos talentos e com isso, dar continuidade ao processo de renovação do
voleibol brasileiro. Vigência: 04 de março de 2016 a 31 de janeiro de 2017;
PROJETO TAÇA SAMI/POTENGI: O saldo apresentado também consta em
conta bloqueada, sendo assim, apesar do término do convênio e de sua prestação de contas, não temos autonomia para realizar a devolução do saldo
remanescente em sua totalidade. Somente o órgão concedente pode movimentar os respectivos recursos. Ressalta-se que o projeto teve como objetivo
realizar a Taça Sami/Potengi Infantil Masculino Sub-16 e na categoria Infantil
Feminino Sub-15, propiciando o desenvolvimento da modalidade nas catego-

rias de base. Sua Vigência foi de 14 de novembro de 2017 a 31 de dezembro
de 2018; COB 2018: Apesar do saldo remanescente, não podemos encerrar
o respectivo projeto até o Comitê Olímpico do Brasil realizar todas as análises
e revisões das prestações de contas apresentadas por esta Confederação.
Cumpre ressaltar que, os convênios tinham como objetivo o fomento e o desenvolvimento da modalidade durante o Ciclo Olímpico. Sua Vigência foi de
01 de janeiro de 2018 a 31 de março de 2019; COB 2019: Tendo como objetivo implementar ações e projetos que visam assegurar o desenvolvimento e
fomento do Voleibol e que tenham por finalidade o cumprimento das metas
apresentadas por essa Confederação para preparação durante o atual Ciclo
Olímpico, o respectivo convênio contempla a manutenção de despesas diversas e despesas com pessoal do Centro de Desenvolvimento de Voleibol –
CDV e, do mesmo modo, dá suporte às diversas preparações e competições
do Voleibol de Praia e Quadra. O convênio firmado por meio de Termo entre
as partes vigora para as despesas cujas competências pertençam ao ano de
2019; PROJETO CIRCUITO BRASILEIRO DE VÔLEI DE PRAIA OPEN 1º
SEMESTRE 2019: Com o objetivo de realizar 04 (quatro) etapas do Circuito
Brasileiro de Vôlei de Praia OPEN 2019 1º Semestre, propiciando o desenvolvimento da modalidade, bem como a preparação dos atletas para as competições internacionais. O respectivo projeto teve sua vigência iniciada em 09
de maio de 2019 tendo expirado em 30 de novembro de 2019. Sua prestação
de contas final foi apresentada ao órgão concedente em 29 de janeiro de
2020. Os recursos remanescentes em conta movimentação também foram
devidamente devolvidos aos cofres públicos, sendo o saldo apresentado no
quadro acima referente ao recurso que está em conta bloqueada, conta essa
que somente o órgão concedente tem autorização para movimentar e o fará
dentro de seus prazos internos.
17. RECEITAS A APROPRIAR
2020
2019
Patrocínio
35.092.551 13.016.706
Inscrições superliga
306.857
456.500
Direito de transmissão
1.184.221 1.135.290
36.583.629 14.608.496
Referem-se a patrocínio e inscrições em competições que serão realizadas
no ano-calendário de 2020. Essas receitas, registradas em contrapartida a
contas a receber, são apropriadas ao resultado de acordo com o período
de realização das competições esportivas e pelo regime de competência.
Devido a pandemia da COVID-19 a maioria dos eventos foram cancelados
e/ou adiados os valores recebidos a título de patrocínio referente a essas
competições, foram registrados em receitas a apropriar e serão apropriadas
ao resultado por ocasião da realização delas.
18. ARRENDAMENTO IFRS 16/CPC 06
2020
2019
Arrendamento IFRS 16 C/P
433.347
433.347
Arrendamento IFRS 16 L/P
288.898
722.245
722.245 1.155.592
Referem-se as obrigações de arrendamento a vencer do contrato elegível ao
IFRS 16. A Entidade escolheu aplicar o pronunciamento IFRS 16/CPC 06 (R2)
- Arrendamento Mercantil, de forma retrospectiva com o efeito da aplicação em
01 de janeiro de 2019, conforme determinado pela nova norma, a CBV deve
mensurar o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento, utilizando este
novo pronunciamento a partir da data da aplicação inicial, resultando em um
aumento na dívida líquida da Entidade, sendo a depreciação e os juros reconhecidos na demonstração do resultado como uma substituição das despesas
de arrendamento operacional. O montante registrado como variação monetária
foi de R$126.065 (R$106.348 em 2019). Considerando os descontos aplicados em razão da pandemia de Covid-19 no valor de R$42.092 referentes aos
meses de maio, junho e julho de 2020, o valor líquido da variação monetária
no resultado foi de R$83.973. O montante R$722.245 (R$1.155.592 em 2019)
refere-se ao valor do contrato de aluguel da sala situada na Avenida Salvador
Allende, 6.555, Riocentro - Barra da Tijuca - RJ.
19. PASSIVO FISCAL CORRENTE
2020
2019
IRRF - Folha salário empregado
384.507
379.623
INSS - Folha salário empregado
239.298
241.906
IRRF - Autônomos
256.756
271.073
INSS - Autônomos
192.086
108.721
FGTS - Folha salário empregado
87.638
87.526
ISS retido pessoa jurídica
4.148
2.227
CSLL/COFINS/PIS (4,65% Lei 10.833/2003)
10.249
14.691
INSS - Cessão de mão de obra (Cód. 2631)
10.568
8.776
PIS Folha de pagamento
21.052
21.013
IRRF Pró-labore
26.040
26.072
IRRF - Pessoa jurídica (Cód. 1708 e 3280)
2.449
4.602
INSS Pró-labore
12.344
12.287
1.247.135 1.178.517
20. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
2020
2019
Provisão férias
1.423.410 1.412.635
Salários a pagar
1.708
Pensão a pagar
540
1.425.658 1.412.635
21. PROVISÕES DE DESPESAS
2020
2019
Provisão Despesas Seleção de Quadra (i)
61.714 4.412.541
Provisão Despesas Seleção Praia (ii)
579.650
48.410
Provisão de Apropriação de Despesas (iii)
183.180
562.659
824.544 5.023.610
Refere-se à provisão das despesas com premiações devidas aos atletas e
comissões técnicas participantes das competições de Seleções de Vôlei de
Quadra. Em 2020, não houve a realização de eventos envolvendo seleções
nacionais por causa da pandemia de Covid-19. O saldo de 2020 (R$61.714)
é o que remanesceu da premiação pelo 2º lugar da Seleção Adulta Masculina
no Campeonato Mundial de 2018. A provisão do valor total (R$2.600.000),
pelo princípio contábil da competência, foi realizada no mesmo ano do
campeonato. Os pagamentos das parcelas de premiação se iniciaram em
dezembro/2018 e têm previsão para serem completamente liquidadas até
2021. O valor de cada pagamento é descontado mensalmente da provisão.
(i) Refere-se à provisão das despesas com premiações devidas aos atletas
participantes das competições de Vôlei de Praia ocorridas no exercício de
2020, especialmente o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP). Em função da pandemia de Covid-19, o circuito teve início em setembro/2020 com
a primeira etapa. Até dezembro do mesmo ano foram realizadas as 5 primeiras etapas da temporada 2020/2021 no Centro de Desenvolvimento do
Voleibol (CDV) em Saquarema-RJ. Cada etapa tem previsão de premiação
total de R$269.000 para cada um dos naipes (masculino e feminino), e o
pagamento ocorre no mês seguinte ao da realização do evento. (iii) Refere-se
as provisões de despesas de compra de material (produtos de limpeza) e
aquisições de serviços (auditoria contábil, auditoria de compras, corretora de
câmbio, energia elétrica, serviço de fotografia, serviço de gráfica) referentes
a dezembro/2020, cujos documentos fiscais não foram emitidos, porém provisionados, tendo em vista obedecer ao princípio contábil da competência.
22. RESCISÕES A PAGAR
2020
2019
Passivo Circulante
Rescisões a pagar
696.345
696.345
Passivo Não Circulante
Rescisões a pagar
1.392.689 2.089.034
Total Rescisões a Pagar
2.089.034 2.785.379
Os valores acima correspondem ao saldo a pagar (36 parcelas de
R$58.028,71) referente ao acordo de rescisão contratual firmado em 20 de
fevereiro de 2018, o referido acordo contempla as verbas rescisórias, bem
como o valor devido a título de gratificação por produtividade (referente a
captação de patrocínio) prevista no respectivo contrato de trabalho.
23. CONTAS A PAGAR
2020
2019
Cilda Marvila D'Angelis
167
Giuliano Ribas
744
Renato D’Avilla
415
Marcelo Correa de Araujo
39
Luciene Ferreira dos Santos
723
Murilo Bastos Junqueira
426
Lisandro Paim dos Santos
62
Elzir Martins de Oliveira
160
Líquido folha de Autonômos (i)
124.895
69.287
Marcos Sérgio de Camargo Braga
199
Almir Pereira Gomes
25
Regis Fonseca
320
Esdras Figueiredo Souza de Oliveira
40
Walgren Tadeu Picanço
60
Pró-labore
40.648
26.995
Regiane Malta Sobral
518
Líquido folha de Arbitragem (i)
560
3.498
Marcos Aurélio Gonçalves de Araújo
339
Radamés Lattari Filho
80
Celson Assumpção
74
Pedro Vieira Roma
100
João Petrolitano G. de Assis
140
Nicanor Lopes dos Reis Lopes
129
Natalia Taveira Mota Alves
272
Aldis Ferreira de Paiva Junior
90
Aderval Vieira de França
179
Suzuko Ribeiro da Silva
630
Charles Ferreira Pereira
469
Karina Vieira de Souza
19
Francisberto de Lima Pereira (ii)
37.500
187.500
Edson Wruca Junior
474
Alexandre Arruda
89.871
Fernando Castro Maroni
3.162
Dante Klaser
155
Bernardo de Miranda Villano
13.190
Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira
878
Federação Acreana
5.000
Federação Amapaense
15.000
Federação Rondoniense
50.000
Federação Paraibana
49.280
207.762
516.550
As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços para pessoas físicas que foram adquiridos no curso usual das atividades da Entidade.
Elas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo, dado o curto prazo de
vencimento destas obrigações, em termos práticos, normalmente são reconhecidas ao valor da fatura correspondente. Folha autônomos e arbitragem
- refere-se à contratação de pessoa física para serviços de apoio (instrutor,
supervisor, comissão técnica, boleiros, limpeza, arbitragem, médicos) realizados nas etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21, Superliga
20/21, Cursos de Treinadores, Manutenção Centro de Treinamento-Saquarema e Equipe de Controle de Seleções de Vôlei de Quadra; (ii) Valor referente

ao saldo a pagar corresponde a condenação judicial da ação trabalhista, processos nº 0010507-40.2015.5.01.0002, que terá sua última parcela liquidada
em março/2021.
24. EMPRÉSTIMO MÚTUO
2020
2019
Instituto Educação de Voleibol
160.122
160.122
Trata-se de mútuo captado junto ao Instituto de Educação de Voleibol, atualizado de acordo com IGPM acrescido de juros de 1% a.m. O valor foi liquidado
em outubro de 2020. 25. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: A Entidade
possui processos judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista, resultantes do curso normal de suas atividades. Com base em aconselhamento
legal e nas melhores estimativas da administração, a Entidade revisa periodicamente a probabilidade de que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros será necessária para liquidar suas obrigações.
Passivos contingentes para os quais a probabilidade de perda é considerada
possível não são provisionados, mas são divulgados. Em 2019, não houve
modificações nas provisões classificadas como prováveis.
TrabaProbabilidade de perda
Civil
lhista Tributária
Total
Saldos em 31/12/2019
Possível
65.007.000
- 13.651.415 78.658.415
Provável
- 58.139
58.139
65.007.000 58.139 13.651.415 78.716.554
Saldos em 31/12/2020
Possível
59.190.866
- 13.886.336 73.077.202
Provável
- 51.639
51.639
59.190.866 51.639 13.886.336 73.128.841
Os processos judiciais, avaliados como de perda possível, movidos contra a Entidade e, portanto, não provisionados, montam R$73.077.202
(R$71.820.099 em 31 de dezembro de 2019), divididos da seguinte forma:
2019
Adições Baixas
2020
(i) Prestação de Contas
Ministério dos Esportes
57.109.353 1.010.527
- 58.119.880
(ii) Contribuições
Previdenciárias
13.275.451
231.272
- 13.506.723
(iii) Ato de Improbidade
Administrativa
1.059.330
10.656
- 1.069.986
(iv) Contribuição PIS/PASEP
s/Folha de Pagamento
375.965
3.648
379.613
(v) Outros processos
1.000
1.000
71.820.099 1.257.103
- 73.077.202
26. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: No exercício de 2020 foi apropriado
respectivamente ao Patrimônio Social da Confederação Brasileira de Voleibol
um superávit de R$3.344.532 (R$9.147.936 Superávit em 2019).
27. CONTRIBUIÇÕES
2020
2019
Mensalidades Federações
3.240
3.240
3.240
3.240
Receita referente valor cobrado das Entidades Filiadas a título de mensalidade de filiação. O valor atual da referida mensalidade corresponde a R$10,00
(dez reais).
28. INSCRIÇÕES DE ATLETAS/PROFISSIONAIS E CLUBES
2020
2019
Inscrições de atletas
56.645
447.754
Inscrições de profissionais
7.196
7.574
Inscrições de clubes
598.400
595.825
662.241 1.051.153
29. TRANSFERÊNCIAS E CESSÕES TEMPORÁRIAS
2020
2019
Transferências nacionais
69.277
55.027
Transferências internacionais
3.080.274 2.148.943
Cessões temporárias
1.582
1.695
3.151.133 2.205.665
Receita obtida referente a taxa administrativa de transferências de atletas
nacionais e internacionais e cessões temporárias. Cumpre ressaltar que em
caso da transferência nacional a taxa é cobrada diretamente da Federação
Estadual solicitante da transferência e no caso da internacional a taxa é devida pelo clube contratante.
30. RENDAS DE JOGOS – BILHETERIA
2020
2019
Liga das Nações - Masculina
- 1.260.655
Liga das Nações - Feminina
339.528
Copa Brasil
97.355
Jogos Amistosos
317.563
- 2.015.101
Nesta rubrica são registradas as receitas de bilheteria das competições realizadas no Brasil. Em 2020 não tivemos eventos com público devida à pandemia da Covid-19.
31. TAXAS E MULTAS DISCIPLINARES
2020
2019
Multas disciplinares
14.950
25.373
Taxas - Justiça desportiva
500
750
15.450
26.123
32. PREMIAÇÕES
2020
2019
Premiações - FIVB
- 3.897.313
- 3.897.313
Referem-se às premiações por resultados alcançados pelos nossos atletas e
comissão técnica, referente a participação em campeonatos esportivos organizados pela FIVB - Federação Internacional de Voleibol. Em 2020 não teve
movimentação devido ao cancelamento das competições em decorrência da
pandemia de Covid-19.
33. RECEITA DE PATROCÍNIOS
2020
2019
Patrocínio seleções quadra e praia (i)
27.316.444 59.031.520
Patrocínio jogos/eventos (ii)
2.075.936 3.559.042
29.392.380 62.590.562
(i) Nesta rubrica estão registrados os principais contratos de patrocínio da
entidade, que são apropriados ao resultado obedecendo o princípio da competência e calendário das competições integrantes das contrapartidas dos
respectivos contratos, cerca de R$35.092.551 de cotas de patrocínio foram
registradas em Receitas Diferidas (nota explicativa nº 17) e serão apropriadas ao resultado no exercício de 2021 por ocasião das referidas entregas das
obrigações contratuais. (ii) Receita de patrocínio cujo objeto é a concessão
do naming right do Troféu Super Vôlei Banco do Brasil e da Superliga 19/20.
34. DIREITOS DE TRANSMISSÃO
2020
2019
Direitos de transmissão
2.767.099 2.284.258
2.767.099 2.284.258
O montante apresentado no quadro acima refere-se a contrato de cessão de direitos de captação, fixação, exibição e transmissão dos sons e imagens de eventos.
35. RECEITA DE CONVÊNIOS
2020
2019
Governo Federal (i)
8.549.765 3.070.906
Governo Estadual (ii)
- 1.932.711
Recursos Lei Agnelo/Piva - COB (iii)
7.883.501 8.761.915
16.433.266 13.765.532
O montante de R$16.433.266 apresentado no exercício de 2020
(R$13.765.532 em 2019) se refere à receita de subvenção governamental.
Estes valores foram apropriados à receita quando incorridas as despesas
relacionadas nos respectivos projetos. Cumpre destacar que tais recursos
são disponibilizados por órgãos e entidades da administração pública, assim como, pelo Comitê Olímpico do Brasil. A seguir segue quadro detalhando o montante executado por Projeto/Convênio nos anos de 2020 e 2019:
(i) Governo Federal: Receita de Projetos Incentivados firmados através da Lei
de Incentivo ao Esporte.
2020
2019
CBVP OPEN 2º SEM. 2018 Banco do Brasil
- 1.032.832
CBVP OPEN 1º SEM. 2019 Banco do Brasil
- 1.679.724
CBVP OPEN 2º SEM. 2019 Banco do Brasil
713.060
Curta Essa Energia
Banco do Brasil
1.542.413 358.350
CBVP OPEN 1º SEM. 2020 Banco do Brasil
3.107.125
Infraestrutura de Pisos do Cia de Seguros Aliança
Vôlei
do Brasil e Banco do Brasil 3.187.167
8.549.765 3.070.906
(ii) Governo Estadual: Receita de Projetos Incentivados firmados por meio de
Termo de Fomento junto ao Governo do Distrito Federal.
2020
2019
Liga das Nações Voleibol Feminino
Banco do Brasil
- 977.059
Liga das Nações Voleibol Masculino Banco do Brasil
- 955.652
- 1.932.711
(iii) Recursos Lei Agnelo/Piva: Receita de Projetos Firmados junto ao Comitê
Olímpico do Brasil.
2020
2019
Solidariedade Olímpica
35.658
COB 2016
10.302
COB 2018
281.258
COB Manutenção da Entidade 2018
21.307
COB 2019
278.194 6.356.208
COB Manutenção da Entidade 2019
6.627 2.067.484
COB 2020
5.641.292
COB Manutenção da Entidade 2020
1.764.690
COB Projeto de Apoio às Confederações
182.396
7.883.501 8.761.915
36. OUTRAS RECEITAS – RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
2020
2019
Ressarcimento de despesas diversas (i)
1.500
684.279
Receita Hospedagem - CT Saquarema (ii)
153.580
736.109
Rendimentos s/recuperação de tributos (iii)
3.615
646
158.695 1.421.034
(i) Outras receitas – nesta rubrica estão registradas as taxas de recursos do
STJD aplicadas a atletas/ou clubes, cumpre ressaltar que todo o valor recebido
é reinvestido na manutenção do tribunal. (ii) Receita de hospedagem – CT –
Saquarema - nesta rubrica são registradas receitas resultantes da utilização do
Centro de Treinamento para fins de hospedagens e para realização de eventos
voltados ou não ao voleibol. Cumpre ressaltar que a promoção de eventos não
vinculados ao voleibol, bem como a locação e hospedagem de terceiros nestes
eventos não é praticada em caráter habitual, e por conseguinte, tampouco esta
atividade da CBV deve ser interpretada como de natureza econômica, a utilização para esse fim se dá no período de ociosidade do Centro por ocasião do
período de recesso do treinamento das Seleções. Todas as receitas auferidas
pela Confederação, sejam as provenientes da hospedagem ou de eventos realizados para a própria Confederação e filiados ou afins, vinculados ou não ao
Voleibol, são integralmente reinvestidos/destinados para manutenção e desen-
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volvimento dos objetivos sociais da Confederação. A Confederação necessita
angariar os recursos necessários para atingimento dos objetivos para os quais
foi constituída, conforme previsão no seu Estatuto de que a receita oriunda da
locação de bens imóveis constitui um dos meios válidos para tanto. (iii) Rendimento obtido de pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso
e declaração de compensação (PER/DCOMP) referentes a tributos (IRRF) pagos a maior do que o era devido, todos devidamente recuperados.
37. GANHO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES
2020
2019
Ganho na venda de ativos imobilizados
400.000
36.500
400.000
36.500
O valor apresentado nessa rubrica no ano de 2020 representa a venda de
pisos de quadra para Clubes da Superliga.
38. CUSTOS COM PESSOAS DE APOIO/ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA
2020
2019
Arbitragem
(1.491.807) (1.927.760)
Diretor de Quadra
(5.136)
(11.136)
Diretor de Arbitragem
(5.403)
(5.219)
Boleiros/Placaristas
(15.627)
(8.090)
Segurança
(130.837)
(461.511)
Locutor
(12.800)
Eletricista
(21.100)
Outras pessoas de apoio
(189.937)
(333.728)
Hospedagem
(475.764) (2.257.593)
Alimentação
(865.667) (2.796.297)
Assistência médica c/atletas
(647.175)
(560.061)
Direito de uso de imagem
(173.924) (1.812.631)
Comissão técnica
(2.488.948) (3.962.214)
Vistos/Taxas com Passaportes
(42.226)
Educação e treinamento
(52.284)
Conservação e limpeza
(30.900)
(103.258)
Repasse transferências internacionais
(129.750)
(96.637)
Delegado Técnico
(269.318)
(282.319)
Assistência farmacêutica
(9.698)
(6.920.193) (14.756.562)
Referem-se aos gastos vinculados diretamente ao desenvolvimento dos produtos da CBV, conforme quadro abaixo, que são apropriados ao resultado de acordo com o regime de competência, abaixo segue quadro contendo de forma sintética o custo com pessoas, atletas e comissão técnica alocados por competição:
2020
2019
PRODUTOS (EVENTOS)
Amistoso Adulto
(6.744)
Amistoso Base
(16.319)
Campeonato Mundial
(17.100)
(171.324)
CBS
(346.929)
(492.804)
CBVP Base
(50.010)
(313.825)
Challenger
(296.401)
Circuito Mundial
(1.851.080) (2.236.445)
Copa Brasil
(22.113)
(72.200)
Copa do Mundo
(218.786)
Interclubes
(8.640)
(20.832)
Jogos Olímpicos
(23.704)
Jogos Panamericanos
(166.425)
Liga das Nações
(4.860) (1.286.456)
Master
(369.725)
Nacional
(122)
Open
(1.402.374) (1.765.971)
Supercopa
(2.645)
(284)
Superliga
(1.332.132) (1.404.296)
Superliga B
(12.677)
(572)
Treinamento
(1.636.925) (5.810.847)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil
(113.473)
Campeonato Sul-Americano de Seleções
(45.719)
Circuito Sul-Americano
(119.235)
(36.761)
(6.920.193) (14.756.562)
39. DESPESAS COM TRANSPORTES
2020
2019
Transporte aéreo nacional - pessoas
(3.238.678) (5.473.483)
Transporte aéreo internacional - pessoas
(279.650) (4.021.801)
Transporte terrestre - pessoas
(988.469) (1.469.259)
Transporte terrestre de materiais
(233.354)
(375.163)
Transporte aéreo de materiais
(50)
(8.055)
(4.740.201) (11.347.761)
Nesta rubrica são registrados o custo com transporte de pessoas e materiais
referente as competições realizadas em território nacional e internacional.
abaixo segue quadro contendo de forma sintética o custo com transporte de
pessoas e materiais alocados por competição:
2020
2019
COMPETIÇÃO
Amistoso Adulto
(11.470)
Amistoso Base
(893)
Campeonato Mundial
(9.773)
(115.350)
CBS
(591.612)
(701.584)
CBVP Base
(50.582)
Challenger
(124.052)
Circuito Mundial
(266.473) (1.954.130)
Copa Amazonas
(38.221)
Copa Brasil
(94.863)
(129.767)
Copa do Mundo
(152.575)
Grand Prix
(6.300)
Jogos Olímpicos
(321.603)
Jogos Panamericanos
(2.298)
Liga das Nações
(1.289) (1.966.455)
Master
(23.544)
Nacional
(3.131)
Open
(295.539)
(362.008)
Supercopa
(123.941)
(105.461)
Superliga
(2.725.233) (2.655.573)
Superliga B
(379.465)
(541.415)
Superliga C
(12.800)
Treinamento
(8.903) (1.960.116)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil
(177.636)
Campeonato Sul-Americano de Seleções
(15.032)
Circuito Sul-Americano
(52.674)
(106.201)
(4.740.201) (11.347.761)
40. DESPESAS COM PREMIAÇÃO A ATLETAS: As despesas com premiações
incorridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 são:
2020
2019
Vôlei de Praia
Open
(4.238.998) (4.029.188)
Sul Americano
(141.577)
Mundial
(598) (1.418.618)
Challenger
(1.393)
(532.500)
Jogos Pan Americanos
(55.954)
Super Praia
(4.986)
(4.245.975) (6.177.837)
Vôlei Indoor
Sul Americano
(107.840)
Liga das Nações
- (3.658.550)
Campeonato Mundial
(150.976)
Classificatório Olímpico
(539.198)
Reconhecimento/ Troféus e Medalhas
CBS
(36.540)
Copa Brasil
(10.942)
Super Copa
(6.966)
Superliga B
(3.854)
Troféu Super Vôlei
(36.965)
Reconhecimento/ Troféus e Medalhas
(15.946)
(205.096)
(111.213) (4.661.660)
(4.357.188) (10.839.497)
Os valores de (R$4.357.188) referem-se às premiações por classificação,
conquistas de campeonatos e de torneios esportivos organizados pela Confederação Brasileira de Voleibol – CBV e por outras instituições nacionais ou
internacionais devidos aos atletas e membros das comissões técnicas, estes
valores são apropriados ao resultado do exercício de acordo com o princípio
de competência. Cumpre destacar que várias competições foram adiadas ou
canceladas por causa da pandemia, entre elas os Jogos Olímpicos e a Liga
das Nações. 41. DESPESAS COM LOCAÇÃO: Nesta rubrica são registradas
todas as despesas com locação de bens móveis necessários para realização
dos eventos de vôlei de quadra e praia organizados pela CBV.
2020
2019
Locação de Arena
(1.510.675) (2.694.000)
Locação de Equipamentos
(227.568)
(550.167)
Locação de Banheiro
(57.000)
(164.565)
Locação de Quadra
(5.000)
Locação Móveis
(45.000)
(150.031)
Locação de Gerador
(122.000)
Locação de Telão de LED
(147.400)
Locação de Salão p/Reunião
(300)
Locação de Sala de Academia
(1.720)
(2.114.643) (3.560.784)
Abaixo quadro contendo o custo sintético de locação, classificados por competição:
2020
2019
COMPETIÇÃO
Campeonato Mundial
(86)
CBVP Base
(8.915)
Challenger
(18.800)
Circuito Mundial
(3.000)
Copa Brasil
(7.200)
Copa do Mundo
(3.999)
Liga das Nações
(302.886)
Master
(36.649)
Open
(2.078.143) (3.144.188)
Superliga
(5.000)
(45.260)
Troféu Super Vôlei Banco do Brasil
(21.300)
(2.114.643) (3.560.784)
42. CUSTOS COM FEDERAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
ORGANIZADOS PELA CBV/DESPESAS COM FEDERAÇÕES
2020
2019
Operacional
Apoio operacional para realização de
competições da CBV (i)
(418.900)
(856.435)
Repasse de comissão s/renda de jogos (ii)
(167.586)
(418.900) (1.024.021)
Administrativa
Contribuições (iii)
(1.664.133) (1.731.387)
Ajuda de Custo (iv)
(51.036)
(85.868)
Auxílio Emergencial - Federações (v)
(188.958)
Taxa de Sediamento (vi)
(27.754)
(1.931.881) (1.817.255)
(2.350.781) (2.841.276)

Apoio
Ajuda Auxílio Taxa de
OperaContride Emer- SediaFEDERAÇÃO
Total cional
buição Custo gencial mento
Acreana
163.225 55.415
94.810
- 13.000
Alagoana
125.236 45.919
60.000
225
9.000 10.092
Amapaense
30.010
30.000
10
Amazonense
79.454
7.439
65.000
15
7.000
Baiana
64.453
55.000
495
8.958
Distrito Federal
79.450
70.000
450
9.000
Catarinense
74.017
65.000
17
9.000
Ceará
101.876 20.592
72.139
145
9.000
Esp.Santense
79.280
70.000
280
9.000
Gaucha
68.000
60.000
8.000
Goiana
61.156
53.131
25
8.000
Maranhense
74.356
64.331
25 10.000
Mato Grosso do Sul
77.998
69.998
8.000
Matogrossense
75.130
1.915
65.000
215
8.000
Mineira
219.075 139.500
65.000 5.575
9.000
Norte Riograndense
78.950
70.000 3.950
5.000
Paraense
69.040
65.000
40
4.000
Paraibana
113.158 41.620
59.521
355
4.000
7.662
Paranaense
68.305
55.000 6.305
7.000
Paulista
73.000
65.000
8.000
Pernambucana
74.565
65.450
115
9.000
Piauiense
52.564
46.564
6.000
Rio de Janeiro
84.764
7.000
59.000 7.764
1.000 10.000
Rondoniense
73.005
70.000
5
3.000
Roraimense
158.189 50.000
74.189 25.000
9.000
Sergipana
64.500 49.500
15.000
Tocantinense
68.025
60.000
25
8.000
2.350.781 418.900 1.664.133 51.036 188.958 27.754
As Entidades filiadas à Confederação Brasileira de Voleibol são de suma importância para ajudar a CBV a atingir sua missão de “liderar o processo de
desenvolvimento e disseminação do voleibol brasileiro junto às entidades filiadas em todo território nacional e representar a modalidade com excelência
em eventos internacionais”. A CBV entende que é através da sua parceria com
as entidades filiadas que é possível: aumentar o número de atletas e de praticantes do voleibol; consolidar o vôlei de praia; apoiar e incentivar a criação e
realização de competições regionalizadas; desenvolver e formar profissionais
e gestores esportivos do voleibol, entre outros objetivos estratégicos. Portanto,
para alavancar o atingimento da sua missão, no exercício foi apropriado ao
resultado conforme prestação de contas apresentadas pelas Entidades filiadas o montante de R$2.350.781 (R$2.841.276 em 2019) detalhados a seguir:
(i) Apoio operacional para realização de competições da CBV: Estão registrados nesta rubrica os repasses financeiros efetuados pela CBV à Entidades filiadas para contratação de itens ou serviços necessários para realização
da competição da CBV que será realizada no estado da Entidade filiada, os
valores foram utilizados, exclusivamente, para o pagamento de despesas inerentes a realização do evento. Por ocasião do efetivo pagamento, o repasse
é registrado na conta de adiantamento para Federações (ativo circulante nota
explicativa nº 10) e são apropriados ao resultado mediante a prestação de
contas da utilização/aplicação dos recursos, obedecendo as diretrizes contidas na Política de Repasses às Entidades Filiadas; (ii) Repasse de comissão
s/renda de jogos: repasse de percentual sobre a bilheteria arrecada de competições da CBV realizada no estado da filiada. (iii) Contribuições: repasses
financeiros iguais e mensais recebidos por todas as Entidades filiadas para auxiliar nas despesas mensais e manutenção das filiadas, os valores repassados
contidos na nota explicativa nº 10 (adiantamento de repasses a Federações)
serão apropriados ao resultado por ocasião da referida prestação de contas.
(iv) Ajuda de custo: repasses financeiros concedidos mediante aprovação de
solicitação para auxiliar as filiadas a disseminar e/ou desenvolver o voleibol no
país. (v) Auxílio Emergencial – Federações: repasses concedidos às federações estaduais como forma de auxiliá-las financeiramente durante a pandemia
da Covid-19; (vi) Taxa de Sediamento: repasses concedidos às federações
estaduais em função da realização de eventos de vôlei de praia e de quadra.
As federações recebem à medida em que seus estados realizam os eventos.
43. DESPESAS OPERACIONAIS – OUTROS CUSTOS
2020
2019
Vídeo/som/imagem/comunicação (i)
(1.306.722)
(876.424)
Impressos
(10.495)
(93.197)
Equipamentos e materiais esportivos
(149.120)
(143.348)
Entretenimento e diversos
(176.562)
(275.691)
Montagem e desmontagem
(386.054)
(834.296)
Quadra/área de jogo
(122.771)
(191.261)
Estatística
(76.842)
(85.703)
Uniformes esportivos
(66.826)
(109.578)
Seguros
(50.633)
(82.957)
Professor
(2.852)
Outros custos com produtos (ii)
(2.177.625) (4.274.766)
(4.523.650) (6.970.073)
O montante de R$4.523.650 (R$6.970.073 em 2019) refere-se às despesas
operacionais para realização dos eventos. (i) Na rubrica vídeo/som/comunicação são registradas as seguintes despesas:
2020
2019
Fotos filmes e revelações
(25.530)
(3.566)
Filmagem
(81.000)
(33.600)
Sonorização
(103.133)
(145.920)
Telefone/fax/internet
(178.800)
(104.694)
Iluminação
(90.500)
Transmissão de jogos (i)
(918.259)
(498.144)
(1.306.722)
(876.424)
Nesta rubrica são registradas despesas com transmissão de jogos, nos quais
destacamos: • Circuito Brasileiro - Open; • Lançamento Superliga; (ii) Na rubrica outros custos com produtos são registrados as seguintes despesas:
2020
2019
Água/gelo
(36.414)
(99.306)
Taxas Gerais (ii)
(451.291) (2.537.287)
Correio
(4.777)
(739)
Fotocópias
(12)
Material de escritório
(7.285)
(2.228)
Material de informática
(32.142)
(25.915)
Material elétrico e hidráulico
(28.692)
(561)
Manutenção de informática/hardware
(1.463)
Decoração de ginásio/arena
(30.560)
(162.720)
Ajuda de custo para clubes Superliga
(1.585.001) (1.440.640)
Custos não especificados
(5.358)
(2.177.625) (4.274.766)
Nesta rubrica são registradas despesas com taxas referentes as inscrições
e sediamentos de eventos internacionais, nos quais destacamos: • Liga das
Nações; • Campeonato Mundial
44. DESPESAS COM PESSOAL
2020
2019
Salários
(7.709.507) (7.543.450)
Gratificações
(671.847)
(677.461)
Férias
(898.759)
(989.791)
Pró-labore - Dirigentes Estatutário (i)
(792.153)
(788.068)
13º Salário
(712.620)
(729.483)
Horas extras
(186.067)
(196.947)
Aviso prévio
(55.402)
Estagiários
(49.892)
(14.730)
Indenizações trabalhistas
(349.785)
Ajuda de custo
(13.940)
(12.663)
Adicional noturno
(14.319)
(14.760)
(11.049.104) (11.372.540)
A CBV possui em seu quadro funcional o total de 107 colaboradores e 2
dirigentes estatutários (Presidente e Vice-Presidente). Os valores acima representam o custo de remuneração (conjunto de compensações salariais,
extrassalariais e benefícios) oferecidos aos funcionários em reciprocidade
aos serviços profissionais prestados, praticados de acordo com a política de
remuneração adotada pela Entidade. (i) Pró-labore - Dirigentes estatutários: Nesta rubrica estão registrados o custo com a remuneração (pró-labore
e encargos) do Presidente e Vice-Presidente, ambos remunerados de forma
igual e de acordo com o previsto no artigo 18 da Lei 2.868/2013.
45. ENCARGOS SOCIAIS
2020
2019
INSS
(2.440.111) (2.401.537)
FGTS
(780.055)
(840.365)
PIS
(104.753)
(104.570)
Contribuição Sindical Patronal
(500)
(3.324.919) (3.346.972)
46. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS
2020
2019
Gestão do Negócio
(280.551)
(249.600)
Assessoria Jurídica
(539.033)
(585.343)
Assessoria Contábil
(39.828)
(24.998)
Assessoria de Administração de Pessoal
(1.195)
Assessoria de Informática/Software
(355.655)
(215.133)
Serviços de Locação de Mão de Obra
(248.466)
(181.943)
Serviços de Informática
(667.495)
(817.931)
Serviços de Provedor - Internet
(184.617)
(227.021)
Serviços de Auditoria
(135.705)
(70.485)
Assessoria de Projetos
(25.972)
(57.000)
Serviços de Guarda de Materiais
(20.941)
(23.435)
Filmagem
(15.000)
Serviços de Tradução
(43)
(461)
Administração de Bilheteria
(114.879)
Serviços de Administração de Cartões
(2.750)
(3.727)
(2.517.251) (2.571.955)
O montante de R$2.517.251 (R$2.571.955 em 2019) representa a contratação
de serviços necessários para a manutenção do modelo de gestão da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que tem como objetivo tornar seus processos administrativos mais transparentes e ao mesmo tempo mais eficazes.
47. DESPESAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2020
2019
Aluguel/leasing de equipamentos
(50.383)
(1.811)
Condomínio
(2.856)
(4.250)
Energia Elétrica
(316.099) (482.000)
Telefone
(185.295) (189.167)
Hospedagem
(83.556)
(78.000)
Correio
(26.130)
(22.860)
Fotocópias
(382)
Material de informática
(91.177)
(20.297)
Material de escritório
(12.313)
(21.070)
Seguros
(56.065)
(49.832)
Assinatura TV
(40.168)
(37.085)
Impostos e taxas
(19.299)
Ofícios e cartórios
(3.908)
(19.190)

2020
2019
(31.916)
(58.484)
(127.859) (132.157)
(12.849) (109.406)
(885)
(1.862)
(6.856)
(562)
(581)
(28.750)
(11.668)
(16.196)
(714)
(138)
(26.098)
(194.373) (203.235)
(47.490) (152.287)
(8.600)
(6.582)
(1.156)
(56.768) (200.227)
(17.819)
(9.000)
(181.069) (273.640)
(27.733)
(42.098)
(31.363)
(26.400)
(1.845) (173.446)
(926)
(1.675.749) (2.360.482)
48. DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
2020
2019
Agenciamento
(150.000)
Brindes
(43.309)
(44.169)
Camisas de torcidas
(106.890) (649.016)
Divulgações (i)
(166.102) (2.389.737)
Veiculação mídia
(16.550)
(7.800)
Criação
(102.000)
(91.581)
(434.851) (3.332.303)
49. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2020
2019
Benefícios sociais (i)
(3.494.184) (3.130.358)
Impostos, taxas e contribuições
(76.744)
(412.190)
Despesas com manutenção
(399.397)
(465.946)
Despesas com marketing e produção
(573.647)
(873.356)
Depreciações e amortizações
(1.246.522) (1.100.784)
Despesa com comunicação
(187.157)
(156.222)
Despesas federações internacionais
(359.527)
Provisão Contingência Civil
(51.639)
Provisão – PCLD
(12.946)
Outras despesas com pessoal (Programa de
educação continuada)
(3.441)
(4.546)
Outras despesas (perda no recebimento de
títulos e subvenção governamental) (ii)
(48.948)
(286.111)
(6.081.679) (6.801.987)
(i) BENEFICIOS SOCIAIS
2020
2019
Assistência médica
(2.433.410) (2.144.680)
Assistência alimentar
(1.037.411)
(949.105)
Vale transporte
(23.363)
(36.573)
(3.494.184) (3.130.358)
(ii) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
2020
2019
Outras Despesas não Operacionais
(779)
Perda no Recebimento Títulos Incobráveis
(2.129)
(123.800)
Condenações Judiciais
(11.124)
Perda da Subvenção Governamentais
(35.695)
(78.967)
Perda na Prest. Contas de Fed.
(80.499)
(48.948)
(284.045)
50. RESULTADO FINANCEIRO
2020
2019
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
680.663
544.300
Descontos obtidos
11.860
41.097
Variações cambiais ativas (a)
282.287
338.871
Juros obtidos
2
974.810
924.270
Despesas financeiras
Variação cambial passiva (a)
(37.470)
(658.852)
Juros e IOF
(143.555)
(188.315)
IRRF s/ aplicações financeiras
(134.888)
Despesas Bancárias
(89.549)
(123.845)
Descontos concedidos
(58.507)
(2.546)
Variação monetária
(14.017)
(106.348)
Perda com aplicações financeiras
(45.587)
(42.589)
(523.573) (1.122.495)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
451.237
(198.225)
(a) As variações cambiais ativas e/ou passivas se referem a transações com
a Federação Internacional de Vôlei quando do sediamento de campeonatos internacionais realizados no Brasil (variação ativa) e/ou despesa com
taxa de inscrição em campeonatos internacionais realizados no exterior.
51. SEGUROS: A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.
52. CONSIDERAÇÕES GERAIS: A Entidade mantém operações com instrumentos financeiros, cuja administração é efetuada por meio de estratégias
operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade
e segurança. O principal controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas versus as condições vigentes no mercado.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. A Entidade não efetuou aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos no
transcorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. O
quadro abaixo apresenta a composição, por categoria, dos principais ativos e
passivos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e 2019:
Valor Contábil
Mensuração
2020
2019
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Valor Justo 36.458.004 9.444.520
Recursos de convênios
Valor Justo 7.418.722 6.167.874
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber
Custo amortizado 4.357.783 18.797.867
Federações nacionais
Custo amortizado
6.148
462.341
Federações internacionais
Custo amortizado
76.373
105.637
120.337
Clubes nacionais
Custo amortizado
48.346.294 35.069.312
Total de ativos financeiros
Passivos financeiros
mensurados pelo custo
amortizado
Fornecedores
Custo amortizado 1.066.254
989.652
Convênios
Custo amortizado 6.103.875 10.015.779
Provisões com pessoal
Custo amortizado 2.672.793 2.108.980
Provisões de despesas
Custo amortizado 3.844.134 5.023.610
Contas a pagar
Custo amortizado 1.338.003 2.605.584
12.005.469 20.743.605
Total de passivos financeiros
Os saldos contábeis apresentados para os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado são aproximações razoáveis ao valor justo na
data das demonstrações contábeis. Estrutura de gerenciamento de risco:
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Entidade para cada
um dos riscos acima, os objetivos da Entidade, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital. O Conselho
de Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e
supervisão da Entidade de estrutura de gerenciamento de risco. As políticas
de gerenciamento de risco da Entidade foram estabelecidas para identificar
e analisar os riscos ao qual a Entidade está exposta, para definir limites de
riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
limites impostos. As operações contábeis da Entidade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: Risco de mercado: Risco de mercado é o
risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio,
taxas de juros e preços de ações, têm nos ganhos da Entidade ou no valor de
suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Risco de taxa de juros: A Entidade possui exposição a um único risco de
mercado, sendo este o risco de juros. O Risco de taxa de juros decorre da
possibilidade de a Entidade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Entidade busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. Na data das
demonstrações contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados
por juros da Entidade era:
Valor contábil
Nota
2020
2019
Instrumentos de taxa variável - CDI
Aplicações Contábeis
5
36.226.028
8.717.178
As operações com exposição ao CDI são prontamente conversíveis em caixa
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A Administração entende que as análises de sensibilidade para os instrumentos financeiros sujeitos a risco de juros não são representativas do risco inerente de
instrumentos financeiros. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em
que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos
à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco
de prejudicar a reputação da Entidade. Valor justo hierárquico: Existem três
níveis para classificação do Valor Justo referente a instrumentos financeiros,
sendo que a hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados
em mercado ativo referente a ativos ou passivos financeiros. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo:
• Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado)
de forma que seja possível acessar diariamente, inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de mercado
ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraídos de modelo
de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3: Dados
extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de
mercado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a classificação por Nível
Hierárquico apresenta-se da seguinte forma para os instrumentos financeiros
valorizados a valor justo:
Veículo/combustível
Material de copa e limpeza
Refeições e lanches
Doações
Assinatura jornais
Taxa de Manutenção Títulos
Impressos
Transporte terrestre material
Transporte aéreo internacional
Transporte aéreo nacional/pessoas
Transporte terrestre de pessoas
Transporte aéreo/material
Simpósios/seminários
Lavanderia
Fotos, filmes e filmagens
Água
Gás
Aluguel de imóveis
Desp. funcionamento (endomarketing)
Despesas com Endomarketing
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31/12/2019 crise sobre diversos setores de negócio, principalmente no setor esportivo,
gerando impactos econômicos relevantes, ordens de governos para que a
Total
Total população adote o isolamento social como forma de prevenção à propagação
do vírus, gerando um ambiente de forte volatilidade financeira e aumento
Ativo
das incertezas. No Brasil, além dos impactos gerados pela COVID-19, as
Caixa e
discussões sobre reformas estruturais importantes, tais como o controle
equivalentes
de caixa
36.458.004
1 36.458.004 9.444.520
1 9.444.520 de gastos públicos e mudanças tributárias, apresentam desaceleração em
53. EVENTOS SUBSEQUENTES: Efeito do Coronavírus nas seu ritmo e, combinados com a situação de pandemia, resulta em uma
Demonstrações Contábeis: A CBV avalia que o cenário global foi marcado deterioração dos principais indicadores econômicos, incluindo a taxa de
câmbio que encerrou o período em patamar bastante superior ao observado
pelos desdobramentos iniciais da pandemia da COVID-19, decretada pela no final de 2019 - R$5,1967/US$ versus R$4,0307/US$, além de projeções de
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, que acabou retração do PIB brasileiro ao final de 2020, que somadas ao impacto potencial
atingindo a maioria das economias mundiais de forma intensa. Os impactos do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e
finais desta pandemia ainda demandarão tempo para serem calculados, podem gerar impactos relevantes nas demonstrações contábeis futuras.
tendo em vista que a doença ainda não está sob controle, o que resulta Chegamos então, ao início de 2021 ainda apreensivos com tudo que que está
em restrições de viagens nacionais e internacionais, renegociações de acontecendo e com a preocupação e responsabilidade de proteger nossos
contratos de patrocínios, cancelamento/adiamento de diversas competições atletas e efetuarmos todas as nossas entregas contratuais (execução do
esportivas, e serviços em praticamente todo o mundo, desencadeando forte calendário), a CBV seguirá adotando no exercício de 2021 todos os protocolos
31/12/2020

Valor
Justo Nível

Valor
Justo Nível

de segurança (realização de testes, competições realizadas em Sistemas
de bolha e semi bolhas, e sem público). A CBV ciente de todos os efeitos
e impactos advindos da Pandemia volta também seus olhares para time
interno, onde protocolos foram criados e seguidos rotineiramente (testagem,
disponibilização de material de segurança (EPI), home office e escalas de
trabalho) todos esses procedimentos além de garantirem a segurança e
integridade dos colaboradores da Entidade, proporcionarão a garantia do
apoio necessário para realização e entrega das futuras competições.
WALTER PITOMBO LARANJEIRAS
Presidente CPF 003.589.324-91
LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora CRC RJ – 096121/O
RADAMES LATTARI FILHO
Diretor Executivo CPF 427.147.377-49

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Confederação Brasileira de
Voleibol e em conformidade com a legislação vigente, apresentam à insigne
Assembleia Geral, para apreciação e aprovação o nosso parecer relativo ao
exercício de 2020 encerrado em 31 dias do mês de dezembro.
Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e
patrimoniais e a nós encaminhados pela diretoria da Entidade, todas as Notas

Explicativas e necessárias aos documentos citados acima, constatamos a
perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os
lançamentos contábeis, o que engrandece o trabalho pelos responsáveis por
sua execução.
Apreciamos também o parecer dos auditores independentes, sem ressalvas
e datada em 16 de março de 2021.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da
Confederação Brasileira de Voleibol, reconhecem e atestam a precisão
do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 apresentados
e propõem a sua integral aprovação com voto de louvor.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.
Sr. Paulo Sérgio de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

Sr. Marcello A. Lassen Cordeiro
Membro do Conselho Fiscal

Sr. Kennedy Davidson Pinaud Calheiros
Presidente do Conselho Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV
(“Entidade”), 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CBV em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins
lucrativos. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Entidade, 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. Parágrafo de ênfase: Transações com partes relacionadas:
Chamamos a atenção para as notas explicativas n° 8, 9, 12 e 24 às demonstrações contábeis, que descrevem
que a Entidade mantém transações em montantes significativos com as Federações nas condições nela descrita.
Dessa forma, essas demonstrações contábeis devem ser analisadas nesse contexto. Nossa opinião não contém
modificação em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e
o relatório do auditor: A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicável às
entidades sem finalidade de lucro, 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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 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
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 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. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações contábeis ou atividades de negócio da Entidade para expressar uma opinião sobre
as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Entidade
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 16 de março de 2021
PKF AFFIANCE BRAZIL
AUDITORES INDEPENDENTES
CRC N° 2SP0256552/O-0

Luiz Carlos de Carvalho
Contador
CRC N° 1SP197193/O-6 T-RJ

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

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
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Quinta-feira, 22 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Três perguntas: o Brasil e a Cúpula do Clima
Por Jorge Priori

C

omeça nesta quinta-feira a Cúpula
do Clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Nesse encontro virtual,
os líderes das 40 maiores
economias do planeta, incluindo o Brasil, discutirão
por dois dias formas de
fortalecer os esforços para
enfrentar a crise climática.
Conversamos com Alessandro Azzoni, advogado
especializado em Direito
Ambiental, sobre como o
Brasil chega ao encontro,
como ele será recebido e o
impacto da Cúpula incentivada pelo presidente Joe
Biden.
Como o Brasil está
chegando à Cúpula do
Clima?
O Brasil chega desacreditado por causa de vários
fatores que ocorreram no
mandato do presidente
Bolsonaro. Alguns verdadeiros e outros não. Nós
tivemos um enfraquecimento nas fiscalizações e
nos procedimentos administrativos de licenciamento ambiental do Ministério
do Meio Ambiente, mas
por outro lado, as leis ambientais não sofrem alterações desde 2019. Tudo
o que se falou de flexibilização das leis ambientais
não ocorreu. As leis federais e as leis regulamentadoras dos estados permaneceram constantes.
Algumas questões que
foram muito relevantes em
2019 e 2020, como o aumento das áreas desmatadas e dos incêndios que demoraram a ser combatidos,
fizeram o Brasil ser muito

questionado. Como resposta, o vice-presidente Mourão concentrou os esforços
no Fundo da Amazônia e
coordenou os trabalhos dos
militares, Ibama e Polícia
Federal na intensificação das
fiscalizações. Com isso, descobriu-se que grande parte
do desmatamento e dos incêndios era causada por criminosos, pessoas que invadiam terras federais, ou até
mesmo particulares, com o
objetivo de extrair madeira
ou desenvolver garimpos
ilegais. Uma das formas de
eliminar os vestígios desses
crimes é incendiar as áreas,
potencializando os crimes
por incêndio.
Por outro lado, foi possível fazer um diagnóstico
dos desmatamentos e levantar os municípios onde eles ocorrem com mais
frequência. É importante
lembrar que a legislação
federal, o Código Florestal
e a Constituição estabelecem que o proprietário
de terra é o responsável
pela conservação, preservação e recomposição da
sua área. Mesmo que o
proprietário tenha falecido, essa responsabilidade
passa a ser dos inventariantes. É por isso que se
fala muito do combate ao
desmatamento ilegal, justamente por não ser possível responsabilizar o proprietário.
O Brasil tem aspectos
positivos como matrizes
energéticas que não consomem combustíveis e a responsabilidade pela emissão
global de apenas 3% dos
gases poluentes de efeito
estufa na atmosfera, como
foi frisado, recentemente,
pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele recordou,

inclusive, que 40% dessa
emissão vem do desmatamento da Amazônia.
Países como Estados
Unidos e China são os
grandes emissores de gases poluentes, e suas lições
são maiores que as nossas.
Focou-se no desmatamento quando o correto seria
focar na matriz energética
brasileira, voltada para a
energia hidrelétrica e desenvolvimento da energia
eólica e solar, portanto
mais limpa e pura. Nós
temos o biodiesel, que reduziu significantemente
a emissão de poluentes, e
o Proconve, que fez com
que, principalmente, os
caminhões passassem a
emitir menos poluentes. O
Brasil já cumpriu com um
grande desafio, portanto
algumas questões têm que
ser relevadas.
Quando o Governo Bolsonaro assumiu em 2019,
nós já tínhamos avanços
significativos nas emissões
de efeito estufa, e isso já
traria resultados positivos.
O único fator negativo é a
imagem que foi colocada
de um governo que flexibilizou muito as questões
ambientais, colocando em
risco o sistema ambiental
brasileiro. Na verdade, isso
não ocorreu.
As licenças ambientais
são divididas entre os entes
federativos. Em São Paulo,
por exemplo, o Ibama só
cuida da parte de gerenciamento de resíduos. Em
2014, foi feito um convênio
através do qual o licenciamento da fauna passou a
ser responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente
do Estado. Os municípios
que possuem secretarias de
Meio Ambiente podem fa-

zer as suas fiscalizações.
Mesmo que a União flexibilize algumas normativas
internas de fiscalização e
autuação, isso praticamente interfere pouco na regulamentação dos estados e
municípios, portanto, esse
risco de flexibilização ambiental não ocorreu. Existe
uma falta de comunicação
muito grande das ações
do governo, tanto interna
quanto externamente. Nós
temos resultados positivos
porque a legislação ambiental não mudou. Ela continua
intacta. O Brasil tem um
histórico muito positivo, e
as intempéries que foram
colocadas, acabam sendo
mitigadas pelas outras ações
positivas que nós temos.
Como o Brasil deverá
ser recebido?
Por mais que o presidente Bolsonaro já esteja conversando com o presidente
Joe Biden, o Brasil será recebido com desconfiança.
Inclusive, foi enviada uma
carta no dia 14 de abril, onde o presidente Bolsonaro
se propõe a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia
até 2030 e diminuir a emissão de CO2. O atual governo brasileiro nunca pensou
em dizer isso antes.
Por mais que esteja se
adaptando às novas normativas, isso não dá segurança
para os membros da Cúpula e para o mundo. Haverá
a dúvida: se não fez isso no
passado, por que vai mudar
agora? Não é só a questão das queimadas e dos
desmatamentos, que estão
batendo recordes. Temos
também as questões do Ministério Público Federal e
da Polícia Federal, do desmonte do Instituto Chico

Mendes de Conservação da
Biodiversidade e do Ibama.
Recentemente, o ministro Ricardo Salles fez uma
apresentação para membros
da equipe de John Kerry,
enviado especial para o clima do governo americano,
que gerou uma situação
vexatória. Tudo isso acaba
colocando o Brasil numa
posição desconfortável em
relação ao resto do mundo,
por mais que tenhamos sinais positivos.
O Brasil será muito questionado e enfrentará uma
forte desconfiança. Os resultados não serão positivos
a curto prazo. Os recursos
somente aportarão no Brasil na medida em que o presidente Bolsonaro e o ministro Salles apresentarem
resultados efetivos. Não
teremos mais uma linha de
crédito com recursos disponíveis para serem geridos da
forma como o Brasil achasse oportuno.
Quais os impactos dessa cúpula incentivada pelo Governo Biden?
O presidente Joe Biden
é muito preocupado com a
questão das emissões de gases de efeito estufa. Um dos
seus primeiros atos, logo
após a sua posse, foi fazer
com que os Estados Unidos
retornassem ao Acordo de
Paris. Ele já sinalizou a troca de matrizes energéticas e
da frota de veículos. Ele é o
anfitrião da Cúpula e, provavelmente, será o embaixador das questões climáticas.
A geopolítica ambiental deverá passar por mudanças. Países que já estão
trabalhando na redução de
emissão de CO2 e gases de
efeito estufa, como Japão,
Holanda e Alemanha, de-

verão se juntar e atrair novos grupos para que sejam
signatários e executores das
medidas redutoras de emissão. Esse grupo ficará cada
vez mais forte e dará incentivos para países que adotarem a sua política e apresentarem resultados efetivos,
como a redução de tributação. Os países que não
entrarem nesse grupo serão
tributados normalmente e
não terão incentivos.
O Governo Joe Biden
deverá impactar drasticamente as questões ambientais, tanto que já modificou
as relações com o Brasil.
Os novos discursos do
presidente Bolsonaro e do
ministro Salles já mostram
uma mudança de paradigma. A partir dessa Cúpula, a
economia verde deverá ser
introduzida em quase todo
o globo terrestre. Os países que não adotarem essa
política ficarão de fora desse mercado. A política ambiental será cada vez mais
discutida.
O presidente Joe Biden
acredita muito na Ciência, tanto que remontou o
Conselho Científico para
apoiar as decisões do seu
governo. Ele trabalha com
estudos científicos e não
com “achismos” e possui
dados monitorados e científicos sobre tudo o que será
discutido sobre o Brasil. O
governo brasileiro terá que
se apresentar com muitos
dados técnicos e científicos
para responder os questionamentos. O Brasil já está mudando a sua política
ambiental para se adequar e
buscar recursos no exterior,
pois percebeu que a política
mundial do presidente Joe
Biden ditará a economia
verde.

CONSTRUTORA SANTA ISABEL S.A.
CNPJ/MF nº 33.530.098/0001-48

Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Construtora Santa Isabel S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31 de março de 2021. A Diretoria.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Capital Social Reseva de Lucros Reserva de Reavaliação
Afac Resultados Acumulados
Total
Ativo
31/12/2020 31/12/2019
8.444.302
10.789.572
7.946.791
26.257.000
( 19.931.474)
33.506.191
Ativo Circulante
55.263.430 56.856.684 Saldo em 31/12/2018
- (20.330.000)
(20.330.000)
Caixa e Equivalentes de Caixa
212.493
460.215 Baixa AFAC
(3.206.713)
(3.206.713)
Caixa
121.204
14.848 Redução de capital
661.674
661.674
Bancos
55.552
54.839 Ajuste exercícios anteriores
8.264.352
8.264.352
Aplicações financeiras
35.737
390.528 Resultado Líquido do Exercício
5.237.589
10.789.572
7.946.791
5.927.000
(11.005.447)
18.895.505
Clientes
20.005.478 17.294.853 Saldo em 31/12/2019
(6.424.278)
(6.424.278)
Estoques - item 4
33.739.214 36.698.286 Resultado Líquido do Exercício
5.237.589
10.789.572
7.946.791
5.927.000
(17.429.726)
12.471.226
Adiantamentos
4.070
42.050 Saldo em 31/12/2020
Demonstração de Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Confissão de dívida
0
1.794
31/12/2020 31/12/2019 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Impostos a compensar
950.386 2.037.284
6.575.035 22.669.582 Das atividades
(6.424.278) (8.264.352)
Depesas a apropriar
8.321
2.149 Receita Operacional
Receitas
operacionais
6.885.979
23.482.597
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
(6.424.278) 8.264.352
Outros devedores
343.468
320.053
Impostos
(310.944)
(813.015)
Operações que não representam saídas
Ativo não-Circulante
21.627.645 25.797.021
Custo
Operacional
(
3.254.030)
(3.364.876)
(entradas) de caixa:
190.141
941.248
Realizável a Longo Prazo
8.536.382 13.134.241
(3.254.030) (3.364.876) Depreciações e amortizações
190.141
279.574
Clientes
6.177.991 7.985.009 - Custos operacionais
Lucro
Bruto
3.321.005
19.304.706
Ajuste de exercícios anteriores
661.673
Depósitos judiciais
247.744
171.993
Despesas
e
Receitas
Operacionais
(
11.054.876)
(11.297.808)
De contas do ativo e passivo
17.954.474 1.866.867
Outros devedores
2.110.647 4.977.238
Despesas
c/
pessoal
(4.501.517)
(4.559.162)
(Aumento)/Redução em contas a receber com clientes
(903.606) (8.224.743)
Investimentos
82.506
82.506
(5.702.336) (3.373.055) (Aumento)/Redução em estoques
2.959.071 2.505.209
Imobilizado líquido - item 5
12.921.021 12.483.488 Despesas administrativas
Despesas
tributárias
(752.568)
(2.849.956)
(Aumento)/Redução em impostos a compensar/recuperar 1.086.898 1.124.152
Intangível líquido - item 6
87.736
96.787
(3.310) (Aumento)/Redução em outros Ativos
2.801.028 (1.221.118)
Total do Ativo
76.891.075 82.653.705 - Despesas não dedutiveis
Despesas
c/
vendas
(58.155)
(126.325)
Aumento/(Redução) em fornecedores
(33.053)
( 45.753)
Passivo
31/12/2020 31/12/2019
Depreciações
e
amortizações
(190.141)
(279.574)
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e
Passivo Circulante
14.126.871 25.254.833
Outras
receitas/(despesas)
149.841
(106.426)
trabalhistas
13.765
(109.195)
Fornecedores
63.365
96.417
1.309.593
257.454 Aumento/(Redução) em impostos e contribuições
(165.630)
793.518
Obrigações sociais e trabalhistas
431.384
417.619 Resultado Líquido Financeiro
Despesas
financeiras
(835.896)
(
989.143)
Aumento/(Redução) em outros passivos
12.196.001 (7.044.797)
Impostos e contribuições
1.084.456 1.250.086
Receitas
financeiras
2.145.489
1.246.597
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.720.337 11.072.466
Compromisso imobiliário
1.600.000
0
(6.424.278) 8.264.352 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Dividendos a pagar
10.860.915 23.360.915 Resultado Operacional
Resultado
do
Exercício
(6.424.278)
8.264.352
(Aumento)/Redução do investimento
(1.024)
Outros credores
86.751
129.796
(0,1665)
0,2141 (Aumento)/Redução do imobilizado
(618.625)
(377.614)
Passivo não-Circulante
50.292.978 38.503.367 Resultado por Ação - (Em R$ 1,00)
(45.444)
Coligadas e controladas
14.856.064 35.619.238 registrados pelo custo de aquisição e não excedem ao valor de mercado. d) Imobilizado: (Aumento)/Redução do intangivél
Financiamentos bancários
21.913.740
0 As contas do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. As depreciações Caixa Líquido Aplicados nas Atividades
(618.625)
(424.082)
Outros credores
13.523.174 2.884.129 sobre o custo foram calculados pelo método linear as taxas permitidas pela legislação de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Patrimônio Líquido
12.471.226 18.895.505 fiscal, considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas diretamente no resultado.
Capitação/(Baixa) de adiant. p/futuro aum. de
Capital social - item 7
5.237.589 5.237.589 4) Estoques
31/12/2020 31/12/2019 capital - passivo
- (20.330.000)
Reserva de lucros
10.789.572 10.789.572 Terrenos
1.513.768 1.379.171 Capitação/(Liquidação) de empréstimos e financiamentos 1.150.566 15.078.238
Reserva de reavaliação
7.946.791 7.946.791 Imóveis concluidos
32.225.446 35.319.115 Pagamento dividendos
(12.500.000) (2.700.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.927.000 5.927.000 TOTAL DOS ESTOQUES
33.739.214 36.698.286 Integralização/(Redução) de capital
- (3.206.713)
Resultados acumulados
(11.005.448) (19.269.800)
5)
Imobilizado
31/12/2020
31/12/2019
Caixa líquido aplicados nas atividades
Resultado do exercício
(6.424.278) 8.264.352
Imóveis
13.446.805
13.015.613
de financiamentos
(11.349.434) (11.158.475)
Total do Passivo
76.891.075 82.653.705
Instalações
217.021
217.021 Aumento (Redução) Liquido de Caixa e
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Móveis e utensílios
154.864
154.864 Equivalente de Caixa
(247.722)
(510.091)
em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Veículos
184.881
- Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
460.215
970.307
1) Contexto operacional: a) Objeto social: A sociedade tem como objetivo a exploração Máquinas e equipamentos
187.550
187.550 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
212.493
460.215
das atividades de engenharia civil, construção, incorporação de empreendimentos imo- Hardware
584.544
581.994 Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
biliários, administração de obras, compra e venda de materiais de construção e compra e Imobilizado - Custo
14.775.665 14.157.041 Equivalente de Caixa
(247.722)
(510.091)
venda de imóveis por conta própria, podendo participar de outras empresas. 2) Apresen- ( - ) Depreciações acumuladas
(1.854.644) (1.673.554)
tação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas Imobilizado - Líquido
12.921.021 12.483.487 reais), sendo que o capital subscrito e integralizado está representado por ações
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 6) Intangível
31/12/2020 31/12/2019 sem valor nominal, assim distribuídas:
com as alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que for aplicável. 3) Marcas e patentes
31/12/2020 31/12/2019
54.550
54.550 Tipo de Ações
Princípios e práticas contábeis: O resultado é apurado pelo regime contábil de compe- Software
38.593.000 38.593.000
45.254
45.254 Ordinárias nominativas
tência. a) Aplicações financeiras: São demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos Intangível - Custo
99.804
99.804
Diretoria: Creston Fernandes - Diretor Presidente ;
auferidos até a data do balanço, não excedendo o valor do mercado. b) Demais ativos e ( - ) Amortizações acumuladas
(12.068)
(3.017)
Alexandre Ferrreira Novello - Diretor Financeiro;
passivos sujeitos à atualização monetária: Foram atualizados de acordo com cláusulas Intangível - Líquido
87.736
96.787
Isabel Ferraz Magalhães - Diretora Administrativa;
contratuais, com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a 7) Capital Social: O capital social autorizado, em 31 de dezembro de 2020 é de R$
Alfredo Lopes de Souza Junior - Diretor Técnico;
refletir os valores atualizados nas datas dos balanços. c) Estoques: Os estoques estão 5.237.589 (Cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove
Joelson Antonio Augusto - Contador CRC-RJ 067164/O-9.
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Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.240.186/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/2020 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)
Carta do Diretor de Relações com Investidores. Srs. Acionistas, Subme- Desempenho Operacional. Dentro das obrigações do Contrato de Conces- DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
31 de dezembro
temos para apreciação, os presentes Comentários de Desempenho e as De- são, a PLENA - Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda.,
(em milhares de R$,
%
%
monstrações Financeiras da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. uma empresa também controlada diretamente pela Gemini Energy S.A., é a
exceto percentuais)
Total
% Total Variação
(“Xingu” ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independentes, referentes responsável pela manutenção das instalações de transmissão de energia elé2020 ROL
2019
ROL 2020/ 2019
ao período findo em 31/12/2020. A Cia. registrou em 31/12/2020 um resulta- trica. A PLENA possui vasta experiência atuando desde a entrada em ope(Reapredo operacional positivo de R$ 56.005. Por outro lado, o resultado financeiro ração da linha de transmissão de algumas empresas, tendo implantado em Receita líquida
sentado)
negativo foi de R$ 59.177. Com isso, o prejuízo do período de 2020 foi de 2014 seu próprio Centro de Operação Remoto do Sistema atuando na Gestão Receita líquida
76.743 100,00 36.452 100,00
110,53
R$ 628. A Cia. apresentou, em 2020, condições financeiras e patrimoniais centralizada dos ativos de transmissão. A COTESA é a responsável pela ope- Custo de operação e manutenção (7.412) (9,66) (7.528) (20,65)
(1,54)
adequadas para desenvolver as suas atividades, implementar seu plano de ração das instalações de energia elétrica e possui um Centro de Operações Lucro bruto
69.331 90,34 28.924
79,35
139,70
negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo. A Linhas próprio e uma equipe treinada e certificada para atuar dentro dos requisitos Despesas gerais e
de Xingu Transmissora de Energia S.A. reafirma o seu compromisso de de- operativos e para assegurar a disponibilidade dos sistemas operados. Atual- administrativas
(13.326) (17,36)
9.228
25,32 (244,41)
senvolvimento do país, ao mesmo tempo em que agradece a todos os seus mente, opera cerca de 1.500 MW entre Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, Lucro operacional
56.005 72,98 38.152 104,66
46,79
Acionistas, Conselho de Administração, colaboradores, clientes, fornecedores Linhas de Transmissão de Alta Tensão e PCHs. As funções transmissão da Despesas financeiras
(60.941) (79,41) (71.777) (196,91)
(15,10)
LXTE estiveram disponíveis em dezembro de 2020 99,98% do tempo mensal, Receitas financeiras
e os Governos Municipais, Estadual e Federal.
1.764 2,30
6.015
16,50
(70,67)
registrando um acumulado acima de 99,89% nos últimos 12 meses, conforme Receitas (despesas)
Antonio Lisboa Salles Neto - Diretor de Relações com Investidores
Histórico. A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. (“Xingu” ou demonstrado na tabela abaixo e comparado com 2019.
financeiras líquidas
(59.177) (77,11) (65.762) (180,41)
(10,01)
“Cia.”), S.A. de capital aberto, foi constituída em 7/07/08 e está estabelecida
Disponibilidade
Lucro antes do IR e da
no Rio de Janeiro, com filial no Amapá e no Pará. A Xingu é uma concessio- CONC. Função transmissão (por
(3.172) (4,13) (27.610) (75,74)
(88,51)
Jan/20 a Dezem- contribuição social
tipo e nivel de tensão)
2019
2020 Dez/2020
nária do serviço público de transmissão de energia elétrica, sendo controlada
48,72
(85,67)
bro/2020 IR e contribuição social diferidos 2.544 3,31 17.758
diretamente pela Gemini Energy S.A., que detém 83,34% do seu capital social
LT 500 kV
99,85% 99,99% 99,99% 100,00% Lucro (prejuízo) líquido do
e os outros 16,66% pertencem ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
(628) (0,82) (9.852) (27,03)
(93,63)
BCS 500kV
99,84% 99,93% 99,93% 100,00% período
– FDA. A Cia. tem por objetivo social exclusivo a exploração de concessões
Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida aumentou em
RT 500 kV
99,85% 100,00% 100,00% 100,00% comparação com 2019 devido ajuste da revisão tarifária que ocorreu em 2019
de serviços públicos de transmissão, prestados mediante a implantação, ope- LXTE
ração e manutenção de instalações de transmissão, incluindo os serviços de
ATR 500/230 kV
98,55% 99,95% 99,95% 100,00% conforme a cláusula sétima do contrato de concessão da Cia. que ocorre a
apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva,
CE 500 kV
100,00% 99,89% 99,89% 99,98% cada 5 anos o qual reduziu a RAP em 7,848%, conforme Resolução Homoprogramação, medições e demais serviços complementares necessários à A Linha de Transmissão sofreu alguns desligamentos automáticos em dezem- logatória nº 2.556 de 11/09/2019. Despesas gerais e administrativas. As
transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legis- bro de 2020 e nos últimos 12 meses resultando nos indicadores da tabela despesas gerais e administrativas aumentaram em comparação com 2019
lação e regulamentos. No dia 16/10/08, a Cia. assinou com a União, repre- abaixo comparado com 2019.
devido a reversão de contingência ambiental realizada em 2019 por mudança
sentada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), o Contrato de
de prognóstico de perda. EBITDA. A Composição do EBITDA de 31/12/2020,
Taxa de falha
Concessão nº 008/08 - ANEEL, que regula a Concessão de Serviço Público
Função transmissão (por
bem como do mesmo período de 2019 é de:
Jan/20
a
Dezemde Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação e manu- CONC. tipo e nivel de tensão)
2019
2020 Dez/2020 bro/2020 EBITDA
31 de dezembro
tenção das instalações de transmissão de energia elétrica, compostas pelos
(em milhares de R$, exceto percentuais)
% Variação
seguintes trechos: linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extenLT 500 kV
1,58
2,17
2,17
2020
2019
2020/2019
são aproximada de 264,8 km, com origem na subestação Tucuruí e término
BCS 500kV
3,17
8,17
8,17
0,17
(Reaprena subestação Xingu, ambas localizadas no estado do Pará; linha de transmis- LXTE
RT 500 kV
sentado)
são em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 243,5 km, com
Lucro (Prejuízo) líquido do período
(628)
(9.852)
93,63
ATR 500/230 kV
1,35
origem na subestação Xingu e término na subestação Jurupari, localizada no
IR e contribuição social corrente e diferido (2.544)
(17.758)
85,67
CE 500 kV
1,00
estado do Pará; pela subestação Xingu em 500kV e subestação Jurupari em
59.177
65.762
10,01
500/230 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, barramentos, Desempenho Econômico-Financeiro. As informações financeiras intermediá- Despesas (receitas) financeiras, líquidas
56.005
38.152
46,79
módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em série rias foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil EBIT
258
100,00
e em derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais ins- e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Depreciação e amortização
56.263
38.152
47,47
talações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no Brasil EBTIDA
76.743
36.452
110,53
controle, telecomunicação, administração e apoio. O Contrato estabelece uma compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronun- Receita Operacional Líquida – ROL
73,31%
104,66%
29,95
Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 74.300, sendo reajustada anualmente ciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun- Margem do EBTIDA %
pela ANEEL. Em 14/07/2020, a ANEEL, de acordo com a resolução homolo- ciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM - CVM. A Cia. aplicou as Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa gera de recursos congatória n° 2.725, estabeleceu a receita anual da Cia. em R$ 122.416 para o políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 1.4 das informações financei- siderando apenas as suas atividades operacionais, é o lucro antes dos juros, imperíodo de 1°/07/2020 a 30/06/2021. Composição Acionária. O capital social ras intermediárias, em todos os exercícios apresentados. Na preparação destas postos, depreciação e amortização. IR e contribuição social diferidos. A variasubscrito e integralizado da Cia. é de R$ 632.529, representado por 632.529 informações financeiras intermediárias, a Cia. adotou ainda todos os pronuncia- ção do imposto reflete a variação do resultado do período que teve como principal
milhões de ações ordinárias. A composição do capital social subscrito da Cia. mentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo impacto o aumento da receita líquida que em 2020 não contempla o evento de
é como se segue:
CPC e aprovados pelo CFC, que juntamente com as práticas contábeis incluídas revisão tarifária – evento ocorre a cada 5 anos conforme determinado no contrato
ORDINÁRIAS na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis ado- de concessão. Resultado do Período. O resultado do período é obtido pela difeACIONISTAS
Gemini Energy S.A.
527.120.000 tadas no Brasil. Abaixo, apresentamos tabelas e explicações sobre as variações rença entre todas as receitas e despesas do período. Como consequência combinação de todos os efeitos anteriormente mencionados, o prejuízo do exercício
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA
105.409.095 significativas nas demonstrações de resultado da Cia. (em milhares de reais):
alcançou 628. Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto na
Balanços patrimoniais (Em milhares de reais)
Instrução CVM 381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a DeAtivo
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 Passivo e Patrimônio Líquido
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 loitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços de
(Reapre(Reapre(Reapre- (Reapre- auditoria externa e suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão de
Circulante
sentado)
sentado) Circulante
sentado)
sentado) informações contábeis em atendimento às exigências do Órgão Regulador ANECaixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
39.189
16.202
20.299 Fornecedores (Nota 14)
31.618
32.495
17.918 EL, e de contratos de financiamentos, para o exercício de 2020. A Deloitte desde
Clientes (Nota 7)
16.989
14.897
17.847 Empréstimos e debêntures (Nota 15)
64.876
77.778
158.225 então não prestou serviços não relacionados à auditoria independente. A política
Impostos a recuperar (Nota 8)
2.727
3.359
2.696 Impostos, taxas e contribuições a
de autuação da Cia. quanto à contratação de serviços não relacionados à auditoria
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9)
138.351
132.843
133.223 recolher (Nota 16)
9.627
8.446
7.422 externa junto à empresa de auditoria se fundamenta nos princípios que preservam
Despesas pagas antecipadamente
935
1.338
101 Outros passivos
423
357
3.954 a independência do auditor. Agradecimentos. Ao reconhecermos que o resultaOutros ativos
1.239
1.783
3.123 Total do passivo circulante
106.544
119.076
187.519 do alcançado é consequência da união e do esforço de nossos colaboradores e
Total do ativo circulante
199.430
170.422
177.289 Não circulante
do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo recebidos dos públicos com os
Não circulante
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
756.283
759.641
713.776 quais nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos aos nossos
Realizável em longo prazo
Provisões (Nota 17)
26.826
24.148
35.595 Acionistas, aos Srs. membros do Conselho de Administração, aos nossos clientes
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 1.765.628 1.825.502 1.925.991 Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
176.114
181.147
190.477 e fornecedores, aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e demais
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
3.307
3.527
5.059 IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19(b))
185.572
189.522
207.622 autoridades, às Agências Reguladoras e aos Agentes do Setor.
Títulos de renda fixa
205
140
71 Total do passivo não circulante
1.144.795 1.154.458 1.147.470 A ADMINISTRAÇÃO
Caixa restrito (Nota 11)
23.695
14.454
10.854 Patrimônio líquido (Nota 20)
Depósitos judiciais (Nota 12)
485
1.550
10.097 Capital social
632.529
632.529
632.529
Demonstração do resultado abrangente
Partes relacionadas (Nota 13)
90.417
90.418
50.395 Reserva legal
15.039
15.039
15.039 Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Total do ativo não circulante
1.883.737 1.935.591 2.002.467 Reserva de capital
52.751
52.751
52.751
31/12/2020
31/12/2019
Imobilizado, líquido
6.155
6.132
3.696 Reserva de dividendos
137.664
138.292
148.144 Demonstração do Resultado Abrangente
(Reapresentado)
Total do ativo não circulante
1.889.892 1.941.723 2.006.163 Total do patrimônio líquido
837.983
838.611
848.463
(628)
(9.852)
Total do ativo
2.089.322 2.112.145 2.183.452 Total do passivo e patrimônio líquido 2.089.322 2.112.145 2.183.452 Prejuízo do exercício
Resultado abrangente total do período
(628)
(9.852)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração do resultado
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Demonstração dos fluxos de caixa
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Demonstrações
Re- ReserReserva Lucros
31/12/2020
31/12/2019 Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Resultado
31/12/2020 31/12/2019
das Mutações no
Capital serva va de especial de acumu(Reapresentado)
(ReaprePatrimônio Líquido social legal capital dividendos lados
Total Receita líquida (Nota 21)
76.743
36.452 Fluxos de caixa das atividades operacionais
sentado)
Em 31/12/2018
632.529 15.835 52.751
297.912
- 999.027 Custo de operação e manutenção (Nota 22)
(7.412)
(7.528) Prejuízo do exerício
(628)
(9.852)
Ajustes de exercícios
Lucro Bruto
69.331
28.924 Ajuste para reconciliar o lucro líquido do período
anteriores (Nota 1.5)
- (796)
- (149.768)
- (150.564) Despesas gerais e administrativas (Nota 22)
(13.326)
9.228 com o caixa gerado pelas
Em 01/01/2019
632.529 15.039 52.751
148.144
848.463 Lucro antes do resultado financeiro
56.005
38.152 (aplicado nas) atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(9.852) (9.852) Despesas financeiras (Nota 23)
(60.941)
(71.777) Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 19)
(3.950) (17.759)
Absorção do prejuízo
Receitas financeiras (Nota 23)
1.764
6.015 Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
(5.033)
(9.330)
do exercício
(9.852) 9.852
- Receitas (despesas) financeiras líquidas
(59.177)
(65.762) Ativo de concessão - Contratual - Remuneração (Nota 9) (145.061) (149.858)
Em 31/12/2019
632.529 15.039 52.751
138.292
- 838.611 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro
(3.172)
(27.610) Receita de Infra estrutura (Nota 9)
(618)
Prejuízo do exercício
(628)
(628) Imposto de renda e contribuição social
Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9)
67.202
117.504
Absorção do prejuízo
correntes e diferidos (Nota 19(a))
2.544
17.758 Juros dos empréstimos (Nota 15)
56.820
62.832
do exercício
(628)
628
- Prejuízo do exercício
(628)
(9.852) Provisões (Nota 17)
2.678 (11.447)
Em 31/12/2020
632.529 15.039 52.751
137.664
- 837.983 Prejuízo por lote de mil ações - R$
(0,99)
(15,58) Outros
1.309
(595)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais:
Ativo de concessão contratual - Recebimento (Nota 9)
132.843
133.223
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020
Clientes (Nota 7)
(2.092)
2.950
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Impostos a recuperar (Nota 8)
632
(663)
1. Informações gerais. 1.1 Contexto operacional. A Linhas de Xingu Transmis- versíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insigni- Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
220
1.532
sora de Energia S.A. (“LXTE” ou “Companhia”), sociedade por ações de capital ficante risco de mudança de valor. 1.4.1.3 Instrumentos financeiros. (a) Classi- Despesas antecipadas
403
(1.237)
aberto, foi constituída em 7/07/2008 e está estabelecida no Rio de Janeiro, com ficação e mensuração. A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as Depósitos judiciais (Nota 12)
1.065
8.547
filiais no Amapá e no Pará. A Companhia se encontra em operação, e tem por seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) Outros ativos
544
1.340
objeto social a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos fi- Partes relacionadas (Nota 13)
1 (40.023)
energia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instala- nanceiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus Fornecedores (Nota 14)
(877)
14.577
ções de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmis- ativos financeiros no reconhecimento inicial. (b) Ativos financeiros mensurados Impostos e contribuições a recolher (Nota 16)
2.498
1.024
são de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao Outros passivos
66
(3.598)
de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Ge- valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação Caixa gerado nas operações
108.022
99.167
mini Energy S.A., nova denominação de Isolux Energia e Participações S.A., des- ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos Juros pagos (Nota 15)
(10.638) (24.730)
de 22/01/2020, detêm 83,34% do capital social da Companhia. Os outros 16,66% financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.317)
(1.131)
pertencem ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA. A emissão das demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no exercício em que ocor- Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
96.067
73.306
informações financeiras intermediárias foi autorizada pela Diretoria em rem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra Fluxos de caixa das atividades de investimento (*)
23/03/2021. 1.2 Concessão. Em 27/06/2008 a Isolux Ingenieria S.A. (ex-contro- operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resul- Imobilizado
(281)
ladora da Gemini Energy) foi declarada vencedora do Leilão Público nº 004/2008, tado afetada pela referida operação. (i) Valor justo por meio do resultado. São Caixa restrito (Nota 11)
(9.241)
(3.600)
realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para a aquisição da Concessão ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas de- Títulos de renda fixa
(65)
(69)
de Transmissão de Energia Elétrica referente ao lote A - linha Tucuruí-Jurupari. O correntes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento
(9.587)
(3.669)
decreto de outorga da concessão, sem número, datado de 8/10/2008, foi publica- justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na Fluxos de caixa das atividades de financiamento (*)
do no Diário Oficial da União de 9/10/2008. No dia 16/10/2008, a Companhia as- rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instru- Pagamento de principal (Nota 15)
(63.493) (73.734)
sinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 008/2008 - mento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (63.493) (73.734)
ANEEL, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa
22.987
(4.097)
de 30 anos, para implantação, operação e manutenção das instalações de trans- operação. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota 6)
16.202
20.299
missão de energia elétrica, compostas pela linha de transmissão em 500 kV, cir- que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por Caixa e equivalentes de caixa no final do período (Nota 6)
39.189
16.202
cuito duplo, com extensão aproximada de 264,8 km, com origem na subestação valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, (*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não
Tucuruí e término na subestação Xingu, ambas localizadas no estado do Pará; a perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil impactaram caixa estão apresentadas na Nota 24 (a).
pela linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração do resultado. Em
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
243,5 km, com origem na subestação Xingu e término na subestação Jurupari, 31/12/2020, o ativo financeiro da Companhia classificado nessa categoria comDemonstração do valor adicionado
localizada no estado do Pará; pela subestação Xingu em 500kV e pela subesta- preendia caixa restrito. (ii) Custo amortizado. Esses ativos são mensurados subção Jurupari em 500/230 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de linha, sequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de ju- Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
barramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores ros. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. Demonstração do Valor Adicionado
31/12/2020 31/12/2019
em série e em derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável
(Reapreinstalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento Receitas
senta do)
controle, telecomunicação, administração e apoio. As instalações entraram em é reconhecido no resultado. Em 31/12/2020, os ativos e passivos financeiros da Prestação de serviços (Nota 21)
89.236
45.370
operação comercial no dia 12/06/2013. A Receita Anual Permitida (RAP) foi deter- Companhia classificados nessa categoria compreendiam as contas a pagar aos Insumos recebidos (adquiridos) de terceiros
minada em R$ 74.300 (valor histórico), com recebimento em quotas mensais. A fornecedores, clientes e os empréstimos e debêntures. (c) Ativo de concessão. Custo de operação e manutenção
(3.839)
(3.776)
RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como pres- Serviço de terceiro
(4.386)
(4.647)
comercial da Companhia. Em 14/07/2020, a ANEEL, de acordo com a resolução tador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a in- Provisões e outros
(4.020)
18.391
homologatória n° 2.725, estabeleceu a receita anual da Companhia em R$ fraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura) usada para prestar um Valor adicionado bruto
76.991
55.338
122.416 para o período de 1°/07/2020 a 30/06/2021. A receita faturada aos usuá- serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação Depreciação e amortização
(258)
rios do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora de energia é remune- Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
76.733
55.338
garantida por um esquema de contas reservas e de garantias, cujos termos são rada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo da concessão. O con- Valor adicionado recebido em transferência
estabelecidos ao se firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão trato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso Receitas financeiras (Nota 23)
1.764
6.015
(CUST) entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3 da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse des- Valor adicionado total a distribuir
78.497
61.353
Base de preparação. As informações financeiras intermediárias foram prepara- ses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao con- Distribuição do valor adicionado
das e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no cedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direi- Pessoal
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos to de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Remunerações
(4.783)
(4.121)
Contábeis (CPC) e aprovadas pela (CVM), que estão em conformidade com as Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O conces- Benefícios
(1.583)
(2.488)
normas IFRS emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. A sionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo FGTS
(478)
(361)
preparação das informações financeiras intermediárias requer o uso de certas com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, Impostos, taxas e contribuições
estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração no CPC 48 – Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Federais
(6.291)
12.752
processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, Estaduais
(93)
(23)
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de Taxas Regulatórias
(4.828)
(5.052)
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as informações performance com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os va- Remuneração de capitais de terceiros
financeiras intermediárias, estão divulgadas na Nota 2. As principais políticas con- lores sejam identificáveis separadamente. (i) Ativo de concessão – contratual. Juros e variações cambiais (Nota 23)
(60.941) (71.777)
tábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras, estão apre- A concessão da Companhia foi classificada dentro do modelo de ativo de conces- Aluguéis
(128)
(135)
sentadas na nota 1.4. 1.4. Resumo das principais políticas contábeis. As prin- são contratual, a partir de 1º/01/2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Remuneração de Capitais Próprios
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações finan- Contrato com Clientes. O ativo de concessão contratual se origina na medida em Prejuízo retidos no exercício
628
9.852
ceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consis- que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestru- Valor adicionado retido
(78.497) (61.353)
tente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 1.4.1 Descri- tura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
ção das principais práticas contábeis adotadas. 1.4.1.1 Conversão de moe- porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigade
cada projeto. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante
da estrangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens inclu- ção de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a
ídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalizamoeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“moeda contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obriga- ção da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somenfuncional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que ção de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais te a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das obras
é a moeda funcional da Companhia. (b) Transações e saldos. As operações além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a concom moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo trapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os de concessão contratual das concessionárias de transmissão de energia é forma- da concessão a partir de 01/01/2018 passaram a ser registrados na rubrica “Imitens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquida- do por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa plementação da Infraestrutura”, como um ativo de concessão contratual, por teção dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas rem o direito a contraprestação ainda condicionados a satisfação de outra obrigareferentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhe- de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os flu- ção de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita
cidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relaciona- xos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento de Prodos com empréstimos e financiamentos, caixa e equivalentes de caixa são apre- contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço pú- grama de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da
sentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. A blico de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimen- Seguridade Social - COFINS não cumulativos, registrados na conta “impostos
Companhia não realizou transações em moeda estrangeira no exercício de 2020. tos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortiza- diferidos” no passivo não circulante. 1.4.1.4 Adiantamento a Fornecedores. Os
1.4.1.2 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o dos (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao saldos relacionados a adiantamentos a fornecedores referem-se a antecipação
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez final do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é remunerado pela de valor para os principais fabricantes de equipamentos das subestações, matecom vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente con- taxa que representa o componente financeiro do negócio, estabelecida no início riais para as torres, como cabo condutor e torres metálicas e o subempreiteiro da
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construção conforme estabelecido em contratos. 1.4.1.5 Contas a pagar aos
fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda
que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente. 1.4.1.6 Empréstimos e Debêntures. As debêntures e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar
a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo
custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período
incorrido (“pro rata temporis”). 1.4.1.7 Provisões. As provisões são reconhecidas
quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor
possa ser feita. 1.4.1.8 Demais ativos e passivos. São demonstrados por valores conhecido ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses. 1.4.1.9 Imposto de renda e
contribuição social corrente e diferido. As despesas de imposto de renda e
contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferidos.
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado,
exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido
no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus
valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos,
definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25%
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos
ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças
temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem,
portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em consideração
as atividades que serão efetuadas pela Companhia bem como as características
respectivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos impostos
diferidos ativos. 1.4.1.10 Capital. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 1.4.1.11 Reconhecimento de receita. Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos
pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de
performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver um
contrato aprovado, for possível identificar os direitos e obrigações, 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 infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de
energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para
cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando
que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda
ATIVO

a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas.
Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um
modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A
taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (b) Remuneração dos ativos de concessão. Refere-se aos juros
reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar
os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de início de
cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. A taxa de
retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de
caixa. (c) Receita de operação e manutenção. Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem
início quando da entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 1.4.1.12 Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela Companhia estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encargo do setor elétrico pago mensalmente
pelas empresas concessionárias de energia elétrica, com a finalidade de prover
recursos para reversão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica. Seu valor anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação de serviço de eletricidade, limitado
a 3% da receita anual. O Despacho nº 2.403 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 299 para o período de 1º/07/2020 a
30/06/2021. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”):
Taxa de fiscalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida
mensalmente, sendo seu valor fixado pelos Despachos emitidos no início de
cada ciclo pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. O Despacho nº 2.004 de
2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 40 para o
período de 1º/07/2020 a 30/06/2021. • Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”): As
concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão ou geração de
energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção independente de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusivamente a partir de
instalações eólica, solar, biomassa, co-geração qualificada e pequenas centrais
hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual de 1% de sua receita
operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do
Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 1.5 Reapresentação das demonstrações financeiras. A Companhia adotou a IFRS 15 (CPC 47) usando o método de efeito cumulativo, com aplicação
inicial da norma na data de 01/01/2018. A norma determina ainda que a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for
provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou
serviços que serão transferidos. Durante o exercício findo em 31/12/2020, a Administração revisou as estimativas contábeis relativas ao contas a receber do
ativo de concessão e outras rubricas e concluiu pela necessidade da correção
das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019 e
2018 para reconhecer estes efeitos. Por essa razão, o balanço patrimonial de
31/12/2019 e 2018 e a demonstração de resultado de 31/12/2019 está sendo reapresentada conforme previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos ajustes contabilizados em decorrência das referidas revisões no balanço patrimonial, nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do
valor adicionado para o exercício findo em 31/12/2019 e 2018 são apresentadas
abaixo junto com as explicações das reapresentações efetuadas:

31/12/2019
01/01/2019
Saldos anteriormente
Saldos Saldos anteriormente
Saldos
apresentados Ajustes reapresentados
apresentados
Ajustes reapresentados

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
16.202
16.202
20.299
20.299
Clientes (Nota 7)
14.897
14.897
17.847
17.847
Impostos a recuperar (Nota 8)
3.359
3.359
2.696
2.696
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (a)
135.283 (2.440)
132.843
155.873
(22.650)
133.223
Despesas pagas antecipadamente
1.338
1.338
101
101
Outros ativos
(b)
5.449 (3.666)
1.783
3.123
3.123
Total do ativo circulante
176.528 (6.106)
170.422
199.939
(22.650)
177.289
Não circulante
Realizável em longo prazo
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (a)
1.793.702
31.800
1.825.502
2.054.081 (128.090)
1.925.991
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
3.527
3.527
5.059
5.059
Títulos de renda fixa
140
140
71
71
Caixa restrito (Nota 11)
14.454
14.454
10.854
10.854
Depósitos judiciais (Nota 12)
1.550
1.550
10.097
10.097
Partes relacionadas (Nota 13)
90.418
90.418
50.395
50.395
Total do ativo não circulante
1.903.791
31.800
1.935.591
2.130.557 (128.090)
2.002.467
Imobilizado, líquido
6.132
6.132
3.696
3.696
Total do ativo não circulante
1.909.923
31.800
1.941.723
2.134.253 (128.090)
2.006.163
Total do ativo
2.086.451
25.694
2.112.145
2.334.192 (150.740)
2.183.452
(a) Ativo de concessão - contratual: Revisão das estimativas contábeis, saldos de 2019 e 2018 reapresentados para correta apresentação de saldo.
(b) Outros ativos: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra.
31/12/2019
01/01/2019
Passivo e Patrimônio Líquido
Saldos anteriormente
Saldos Saldos anteriormente
Saldos
apresentados Ajustes reapresentados
apresentados
Ajustes reapresentados
Circulante
Fornecedores (Nota 14)
32.495
32.495
17.918
17.918
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
77.778
77.778
158.225
158.225
Impostos, taxas e contribuições a
recolher (Nota 16)
8.446
8.446
7.422
7.422
Outros passivos
(c)
357
357
288
3.666
3.954
Total do passivo circulante
119.076
119.076
183.853
3.666
187.519
Não circulante
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
759.641
759.641
713.776
713.776
Provisões (Nota 17)
24.148
24.148
35.595
35.595
Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
(d)
184.004
(2.857)
181.147
209.660
(19.183)
190.477
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19(b))
(e)
124.082
65.440
189.522
192.281
15.341
207.622
Total do passivo não circulante
1.091.875
62.583
1.154.458
1.151.312
(3.842)
1.147.470
Patrimônio líquido (Nota 20)
Capital social
632.529
632.529
632.529
632.529
Reserva legal
(f)
15.835
(796)
15.039
15.835
(796)
15.039
Reserva de capital
52.751
52.751
52.751
52.751
Reserva de dividendos
(g)
174.385 (36.093)
138.292
297.912 (149.768)
148.144
Total do patrimônio líquido
875.500 (36.889)
838.611
999.027 (150.564)
848.463
Total do passivo e patrimônio líquido
2.086.451
25.694
2.112.145
2.334.192 (150.740)
2.183.452
(c) Outros passivos: Reapresentação para reversão da provisão de pendência (m) Demonstração do fluxo de caixa: reapresentação do prejuízo do exercíde obra. (d) Pis e Cofins diferidos: Reapresentação do saldo de acordo com a cio e demais itens decorridos dos demais ajustes citados acima. Os impactos
revisão das premissas contábeis do ativo de concessão – contratual. (e) IRPJ ocorreram principalmente pela revisão do ativo de concessão contratual e as
e CSLL diferidos: Revisão das estimativas contábeis de acordo com a revisão respectivas rubricas atreladas como pis e cofins diferido e imposto de renda e
do ativo de concessão – contratual. (f) Reserva legal: Reapresentação para contribuição social. Além disso, ocorreu a reversão da provisão de pendência
reverter destinação baseada no resultado do exercício anteriormente divulga- de obra em anos anteriores que alterou o saldo de outros ativos e outros pasdo. (g) Reserva especial de dividendos: Reapresentação para reverter desti- sivos apresentados anteriormente.
nação baseada no resultado do exercício anteriormente divulgado.
31/12/2019
Demonstração do Valor Adicionado
Demonstração do Resultado
31/12/2019
Saldos anSaldos
Saldos anSaldos
teriormente
reapreteriormente
reapreapresentados Ajustes sentados
apresentados Ajustes sentados Receitas Prestação de serviços
(n)
(134.731) 180.101 45.370
Receita líquida (Nota 21)
(h)
(127.322) 163.774
36.452 Insumos recebidos (adquiridos) de
Custo de operação e manutenção
terceiros
(Nota 22)
(7.528)
(7.528) Custo de operação e manutenção
(o)
(3.835)
59 (3.776)
Despesas gerais e administrativas
Serviço de terceiro
(o)
13.610 (18.257) (4.647)
(Nota 22)
9.228
9.228 Provisões e outros
(o)
18.391 18.391
Despesas financeiras (Nota 23)
(71.777)
- (71.777) Depreciação e amortização
Receitas financeiras (Nota 23)
6.015
6.015 Receitas financeiras
6.015
6.015
Imposto de renda e contribuição
Distribuição do valor adicionado
social correntes e diferido
(i)
67.857 (50.099)
17.758 Pessoal
(o)
(6.970)
6.970
Prejuízo do exercício
(123.527) 113.675
(9.852) Remunerações
(o)
(4.121) (4.121)
(h) Receita líquida: reapresentação de acordo com a revisão das estimativas Benefícios
(o)
(2.488) (2.488)
contábeis do ativo de concessão – contratual. (i) Imposto de renda e contribui- FGTS
(o)
(361)
(361)
ção social correntes e diferidos: reapresentação de acordo com a revisão das Impostos, taxas e contribuições
(n)
74.161 (74.161)
estimativas contábeis do ativo de concessão – contratual.
Federais
12.752 12.752
31/12/2019
Demonstração do Resultado Abrangente
Estaduais
(23)
(23)
Saldos anSaldos Taxas Regulatórias
(5.052) (5.052)
teriormente
reapre- Remuneração de capitais de terceiros
apresentados Ajustes sentados Juros e variações cambiais (Nota 23) (o)
(71.777)
- (71.777)
Prejuízo do exercício
(j)
(123.527) 113.675 (9.852) Aluguéis
(o)
(135)
(135)
Resultado abrangente total do período
(123.527) 113.675 (9.852) Remuneração de Capitais Próprios
(j) Prejuízo do exercício: reapresentação de acordo com a demonstração do Prejuízo retidos no exercício
(n)
123.527 (113.675)
9.852
resultado reapresentada nos itens de receita líquida e imposto de renda e Valor adicionado bruto
(118.941) 180.294 61.353
contribuição social corrente e diferido.
(n) Reapresentação devido a revisão das premissas do ativo de concessão – conDemostração
31/12/2019
01/01/2019
tratual e demais rubricas atreladas como pis e cofins diferidos e impostos. (o)
das Mutações do
Saldos
Saldos
Reapresentação para correta apresentação conforme determinado no CPC 09 –
Patrimônio Líquido
anterioranteriorDVA. 1.6 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alteramente
mente
ções nas normas contábeis. A seguir indicamos as alterações de normas que foapresenapresenram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 01/01/2020. • Impactados Ajustes Saldos
tados Ajustes Saldos to da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência à
Capital social
632.529
- 632.529 632.529
- 632.529 IFRS 9 e IFRS 7. • Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16—ConcesReserva legal
(k) 15.835
(796) 15.039 15.835
(796) 15.039 sões de Aluguel Relacionadas à Covid-19. A Companhia avaliou as alterações
Reserva de capital
52.751
- 52.751 52.751
- 52.751 ocorridas e não identificou impactos relevantes na adoção. Outras normas e inReserva especial de
terpretações novas e revisadas já emitidas pelo IASB, mas não efetivas em
dividendos
(l) 174.385 (36.093) 138.292 297.912 (149.768) 148.144 31/12/2020: • IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (alterações) •
Total do patrimônio
Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulanlíquido
875.500 (36.889) 838.611 999.027 (150.564) 848.463 tes • Alterações à IFRS 3 - Referência à Estrutura Conceitual • Alterações à IAS
(k) Reserva legal: reapresentação para reverter destinação baseada no resul- 16 - Imobilizado—Recursos Antes do Uso Pretendido • Alterações à IAS 37 - Contado do exercício anteriormente divulgado. (l) Reserva especial de dividendos: tratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato • Melhorias Anuais ao Ciclo
Reapresentação para reverter destinação baseada no resultado do exercício de IFRSs 2018–2020. A Companhia não espera impactos significativos na aplicaanteriormente divulgado.
ção dessa norma nas Demonstrações Financeiras. 1.7 Coronavírus (“Co31/12/2019
Demonstração do Fluxo de Caixa
vid-19”). (a) Contexto geral. Em 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde
Saldos andeclarou o surto de Coronavírus (COVID - 19) como uma pandemia. A imensa
teriormenSaldos maioria dos governos, nos cinco continentes, passou a adotar medidas restritivas
te apresenreapre- para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar significativaFluxos de caixa das atividades
tados Ajustes sentados mente a economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da caoperacionais
deia de suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, conside(Prejuízo) do exercício
(m) (123.527) 113.675 (9.852) rando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de câmbio e a
Ajuste para reconciliar o lucro líquido
queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do Mundo e os
do período com o caixa gerado pelas
principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos
(aplicado nas) atividades operacionais:
expressivos para superar a potencial recessão econômica que estas medidas de
Imposto de renda e contribuição social
mitigação da propagação do COVID-19 possam provocar. No Brasil, os Poderes
diferidos (Nota 19)
(m)
(67.858) 50.099 (17.759) Executivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevePis e Cofins diferidos (Nota 18)
(m)
(25.656) 16.326 (9.330) nir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos na econoAtivo de concessão - Contratual (Nota 9) (m) (160.057) 10.199 (149.858) mia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que
Perda de remuneração do ativo
declara o estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais
contratual (Nota 9)
(m)
307.803 (190.299) 117.504 também publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulaOutros ativos
(m)
(2.326)
3.666
1.340 ção de pessoas e as atividades comerciais e de serviços, além de viabilizar invesOutros Passivos
(m)
68 (3.666) (3.598) timentos emergenciais na área da saúde. (b) Medidas de assistência governa-

mental adotadas pela Companhia. Diante do cenário descrito anteriormente,
diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três
níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as
empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, com destaque para as seguintes, que foram adotadas pelas companhias: (i) Postergação do recolhimento do
PIS e da COFINS, relativos às competências março abril e maio para os meses
de agosto, outubro e novembro de 2020; (ii) Prorrogação de prazos para a entrega de obrigações acessórias, como DCTF e EFD, dentre outras; (iii) Adesão à
suspensão, por prazo de até doze meses, do pagamento das parcelas vincendas
até 31/12/2020 do empréstimo dos Fundos Constitucionais de Financiamentos do
Norte (FNO); Além das medidas acima indicadas, a Companhia analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à
pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes, tendo em conta
medidas que possam incluir a redução ou postergação de valores a receber pela
prestação de seus serviços. O setor de energia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade com as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL. (c) Medidas adotadas pela
Companhia para auxílio à sociedade. A Companhia decidiu adotar o teletrabalho para seus colaboradores, cujas atividades sejam compatíveis com essa modalidade de trabalho para evitar deslocamentos e potencial risco de contágio. (d)
Impactos nas informações financeiras intermediárias. Em 31/12/2020, considerando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia
revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: (i) Impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de inadimplência; (ii) Redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao
mercado de dívida de curto e médio prazo; e (iii) Ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de CAPEX previstos para
2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram baseados nas melhores estimativas da Administração e foram implementados a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com base nessas
premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos projetados relevantes durante o exercício de 2020. 2 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em
premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e
passivos para o próximo exercício, estão contempladas a seguir. (a) Contabilização de contratos de concessão. Na contabilização do 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 dos gastos de implementação da
infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. A
Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento do ativo da
concessão com base nas características econômicas do contrato de concessão.
O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária
satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão,
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de concessão
contratual é registrado em contrapartida a receita de construção, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de concessão contratual indenizável é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (c)
Determinação da taxa de desconto do ativo de concessão contratual. A taxa
aplicada ao ativo de concessão contratual é uma taxa de desconto que melhor
representa a estimativa da 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
concessão contratual é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o período de concessão. Quando o Poder Concedente
revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) Determinação das receitas de construção. Quando a concessionária presta serviços
de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de construção pelo
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da
infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. (e) Determinação das receitas de operação e manutenção. Quando a
concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo
Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3 Gestão de risco financeiro. 3.1 Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado,
risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacionais. O
quadro a seguir sumariza a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e como a Companhia administra sua exposição:
Metodologia Utilizada para MensuraRisco
Exposição
ção do Impacto
Gestão
Risco de
Empréstimos de Análise de sensibi- Monitoramento das
mercado longo prazo
lidade
taxas
taxa de juros com taxas variáveis
de juros
Risco de
Caixa e equiva- Análise de vencicrédito
lentes de caixa mento
Diversificação das
Avaliação de crédito instituições financeiras
Risco de
Empréstimos e
liquidez
outros
Previsões de fluxo de Linhas de crédito
(a) 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 tem contratos de derivativos
firmados 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 ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposta são os seguintes: •
Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Companhia adota política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada
em certificados de depósitos bancários. • Riscos relacionados às taxas de juros.
A Companhia está exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma vez que
possui debêntures e financiamentos com taxas de juros pós fixados. (b) Risco
de crédito. Salvo pelo ativo de concessão e pelas contas a receber de clientes, a
Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste
período. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma concessão de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por
meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do
rateio entre os usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN) de alguns valores
específicos: (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo
ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras,
distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento
mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão,
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo. (c) Risco de liquidez. A previsão
de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites
ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela
Companhia é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos
a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem, conforme determinado
pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes
ao exercício remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual
do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados e apresentam os valores de juros e principal.
Inferior a
Um a
Três a Superior a
um ano três anos cinco anos cinco anos
Total
Fornecedores
31.618
31.618
Empréstimos e
debêntures
88.039 329.745
229.107
527.967 1.174.858
Total
119.657 329.745
229.107
527.967 1.207.203
(d) Análise de sensibilidade adicional. Apresentamos a seguir os impactos que
seriam gerados por mudanças nas variáveis de riscos pertinentes às quais a Companhia está exposta no final do período. As variáveis de riscos relevantes para a
Companhia no período, levando em consideração o período projetado para essa
avaliação são sua exposição à flutuação nas taxas de juros. Os demais fatores de
riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros. A análise de sensibilidade é determinada com base na exposição às taxas de
juros dos instrumentos financeiros não derivativos no final do período de relatório
e são apresentados dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável de
risco considerado. Apresentamos abaixo os possíveis impactos. Esses cenários
poderão gerar impactos nos resultados e/ou nos fluxos de caixa futuros da Companhia conforme descrito a seguir: • Cenário provável: manutenção dos níveis de
juros nos mesmos níveis observados em 31/12/2020. • Cenário 1: Deterioração de
25% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 31/12/2020. Metodologia do cálculo da taxa efetiva contempla redução da
taxa de juros dos Ativos e aumento da taxa de juros dos Passivos. • Cenário 2: Deterioração de 50% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação
ao nível verificado em 31/12/2020. Metodologia do cálculo da taxa efetiva contempla redução da taxa de juros dos Ativos e aumento da taxa de juros dos Passivos.
Taxa Efeito estimado
Ativo efetiva no lucro líquido e
(passivo) do perí- patrimônio líquido
Indicadores
Ativo Passivo exposto odo - % para 31/12/2020
Cenário provável
100,2% CDI
39.017
39.017
1,90
741
TR + 0,5%
205
205
0,50
1
99% CDI
23.695
23.695
1,88
445
TJLP + 1%
- (604.749) (604.749)
5,55
(33.564)
62.917 (604.749) (541.832)
(32.377)
Cenário 1
100,2% CDI
39.017
39.017
1,43
558
TR + 0,5%
205
205
0,38
1
99% CDI
23.695
23.695
1,41
334
TJLP + 1%
- (604.749) (604.749)
6,69
(40.458)
62.917 (604.749) (541.832)
(39.565)
Cenário 2
100,2% CDI
39.017
39.017
0,95
371
TR + 0,5%
205
205
0,25
1
99% CDI
23.695
23.695
0,94
223
TJLP + 1%
- (604.749) (604.749)
7,83
(47.352)
62.917 (604.749) (541.832)
(46.757)
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(e) Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. Risco de interrupção
do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita
à redução de suas receitas através da aplicação de algumas penalidades,
dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos serviços.
Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Companhia
expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de
transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção,
atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão
resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas
impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de
caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e financeiros
maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais indisponibilidades
de suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). Durante o exercício findo em 31/12/2020 e o exercício findo 31/12/2019 a
Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2 Gestão
de capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de
capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que
os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos,
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos
para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras
companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa
como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio
líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:
31/12/2019
31/12/2020 (Reapresentado)
CAPITAL
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
821.159
837.419
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
(39.189)
(16.202)
Dívida líquida
781.970
821.217
Total do Patrimônio líquido
837.983
838.611
Total do Capital
1.619.953
1.659.828
Índice de alavancagem financeira %
48
49
3.3 Estimativa do valor justo. A Companhia efetua uma análise dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do
valor justo, em 31/12/2020, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de
valor justo de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo
de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente
(ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). •
Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas
de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm
como base os dados observáveis de mercado (dados não observáveis). Em
31/12/2020, a Companhia possui dois ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado – os saldos de títulos de renda fixa e caixa restrito que montam, nesta data, respectivamente, R$ 205 (2019 - R$ 140) e R$
23.695 (2019 - R$ 14.454) que são classificados como nível 2.
4 Instrumentos financeiros por categoria
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Valor Valor de
Valor Valor de
Ativos financeiros
contábil mercado contábil mercado
Mensuráveis pelo custo
amortizado:
Clientes
16.989
16.989
14.897
14.897
Caixa e equivalentes de caixa
39.189
39.189
16.202
16.202
Partes relacionadas
90.417
90.417
90.418
90.418
Depósitos judiciais e outros
1.724
1.724
3.333
3.333
ativos
Mensurados pelo valor justo por
meio do resultado:
Caixa restrito
23.695
23.695
14.454
14.454
Títulos e valores mobiliários
205
205
140
140
172.219 172.219 139.444 139.444
Passivos financeiros
Mensuráveis pelo custo
amortizado:
Empréstimos e debêntures
821.159 821.159 837.419 837.419
Provisões
26.826
26.826
24.148
24.148
Fornecedores e outros passivos
32.041
32.041
32.852
32.852
880.026 880.026 894.419 894.419
Valorização dos instrumentos financeiros. A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e debêntures. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento,
em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as
características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados,
os valores contábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia, em 31/12/2020 estão
descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização/ avaliação: (a)
Caixa e equivalentes de caixa, outros ativos e fornecedores. Os valores
contabilizados aproximam-se dos de realização. (b) Empréstimos e Debêntures. A Companhia possui operações de empréstimos e debêntures que reúnem características próprias e contratadas com instituições que operam com
crédito a longo prazo (Banco da Amazônia S.A. e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM). Não existe um mercado nacional consolidado de crédito de longo prazo com as características dos financiamentos do
Banco da Amazônia S.A., onde as ofertas de crédito com tais características
de longo prazo, normalmente estão limitadas a estas instituições. Por isso,
não está contemplado no escopo do CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, que
afirma que passivos dessa natureza não estão sujeitos à aplicação do conceito de valor presente por taxas diversas daquelas que estão sujeitos, visto que
no Brasil não há um mercado consolidado para dívidas de longo prazo, ficando a oferta restrita normalmente a um ente governamental. 5 Qualidade do
crédito dos ativos contratuais. A qualidade do crédito dos ativos contratuais
que estão vencidos é avaliada mediante julgamento da Administração sobre
os potenciais impactos prospectivos considerando as informações históricas
sobre os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 2.1 (a)). Nenhum
dos ativos financeiros totalmente adimplentes foi renegociado neste exercício.
6 Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Aplicação financeira (i)
39.017
16.160
Bancos
172
42
Total
39.189
16.202
(i) Certificados de Depósitos Bancários remunerados a 100,2% CDI.
7 Clientes
2020
2019
CLIENTES
A vencer
16.290
14.083
Vencidas até 30 dias
5
54
Vencidas de 30 até 365 dias
39
64
Vencidas há mais de 365 dias
655
696
Total
16.989
14.897
A Companhia não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em
relação a seus clientes, uma vez que, em caso de inadimplência, a Companhia, como agente de transmissão, solicitou ao Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) o acionamento centralizado de garantia bancária do usuário
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança, conforme
previsto no contrato de concessão.
8 Impostos a recuperar
2020
2019
IMPOSTOS A RECUPERAR
IR a recuperar
1.704
2.167
CSLL a recuperar
98
99
IRPJ/CSLL antecipado
274
536
Cofins a recuperar
532
462
Pis a recuperar
93
78
Outros
26
17
Total
2.727
3.359
9 Ativo de concessão – contratual
2020
2019
ATIVO DE CONCESSÃO - CONTRATUAL
(Reapresentado)
MOVIMENTAÇÃO
Saldo inicial em 1º de janeiro
1.958.345
2.059.214
Remuneração do ativo contratual (Nota 21)
145.061
149.858
Receita de infraestrutura
618
Perda de remuneração do ativo contratual
(67.202)
(117.504)
Recebimento
(132.843)
(133.223)
Total
1.903.979
1.958.345
Circulante
138.351
132.843
Não circulante
1.765.628
1.825.502
Ocorreram efeitos capturados no exercício de 2019 decorrentes de revisões
em premissas e conceitos anteriormente utilizados para melhor refletir a realidade do negócio e os aspectos técnicos contábeis a serem seguidos de acordo com o Ofício Circular CVM nº 04/2020 de 1º/12/2020. Os mesmos tiveram
consequentemente efeitos nas notas 19 e 21. 10 Adiantamentos a fornecedores. Os saldos de adiantamentos a fornecedores vinculados à construção
da infraestrutura do contrato inicial correspondem a:
2020
2019
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Fornecedor de materiais
10.155
9.788
Fornecedor de serviços
81
602
Outros fornecedores
22
88
(-) Provisão para perda (i)
(6.951)
(6.951)
Total
3.307
3.527
(i) Refere-se a provisão para perda de saldos adiantados a fornecedores de
materiais para os quais a Companhia não possui expectativa de recuperação. 11 Caixa restrito. Refere-se à conta reserva estabelecida em garantia
do contrato de empréstimo do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA)
e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).
2020
2019
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Banco da Amazônia S.A.
23.695
14.454
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida
para o FNO. Em abril de 2018, foi apresentado ao Banco da Amazônia, na
qualidade de agente operador do FDA, a dotação gradativa da conta reserva
até 2022. 12 Depósitos judiciais. O saldo se refere, basicamente, a depósitos judiciais trabalhistas realizados em grande parte no exercício de constru-

ção da linha de transmissão. 13 Partes relacionadas. A Companhia possui os
seguintes saldos em aberto de operações com partes relacionadas:
2020
2019
PARTES RELACIONADAS
Gemini Energy S.A. (i)
90.417
90.418
(i) Trata-se de operação conta corrente, onde a controladora Gemini Energy
S.A. captou esse montante da Companhia para investimento em obras de
suas outras controladas. Não há incidência de juros sobre referido empréstimo. Remuneração do pessoal-chave da administração. A Companhia em
31/12/2020 e em 31/12/2019 não efetuou pagamento por serviços do pessoal-chave da administração correspondentes a salários e encargos em virtude
de este serem pagos por outras empresas do grupo. 14 Fornecedores. A
companhia possui os seguintes saldos em aberto de fornecedores:
2020
2019
FORNECEDORES
Fornecedores de materiais
7.143
5.338
Fornecedores de serviços
24.326
26.483
Outros
149
674
Total
31.618
32.495
15 Empréstimos e debêntures
2020
2019
EMPRÉSTIMOS E DEBÊNTURES
FDA e FNO (i)
Saldo inicial
837.419 872.001
Amortização de principal
(63.493) (73.734)
Pagamento de juros
(10.638) (24.730)
Juros provisionados
56.820
62.832
Custo de transação (ii)
1.051
1.050
Total dos empréstimos e debêntures
821.159 837.419
Circulante
64.876
77.778
Não circulante
756.283 759.641
(i) Créditos de longo prazo. A Companhia emitiu debêntures em 2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das debêntures
subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 602.448 • Prazo: 240 meses • Encargos: TJLP
+ 1% a.a. A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a
cada seis meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em
30/12/2010 foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA,
nos seguintes termos: • Valor: R$ 151.017 • Prazo: 240 meses • Encargos:
Fixo - 10% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá direito a um bônus
de 15% sobre os juros, que resulta em uma taxa de 8,5% a.a. A primeira
prestação foi paga no dia 10/03/2015 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em outubro de 2031. Em 19/09/2020
houve um aditivo contratual retificando as cláusulas e condições da cédula
de crédito, que teve como objeto a prorrogação de nove meses de carência,
sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização
que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização de 10%
do saldo devedor, passando a ser considerado como prazo final 10/10/2031.
Em 20/02/2017 foi assinado mais um contrato de financiamento com o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 74.650 • Prazo: 209 meses
• Encargos: Fixo – 10,59% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá
direito a um bônus de 15% sobre os juros, que resulta em uma taxa de 9,0%
a.a. A primeira prestação foi paga no dia 10/10/2017 e as demais no dia 10
dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em fevereiro de
2035. Em 19/09/2020 houve um aditivo contratual retificando as cláusulas e
condições da cédula de crédito, que teve como objeto a prorrogação de nove
meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera por 15 meses a redução do percentual
de amortização de 10% do saldo devedor, passando a ser considerado como
prazo final 10/11/2035. (ii) Custos de transação (comissões bancárias e
IOF). Estes custos são compostos por gastos com comissões bancárias e IOF
pagas durante o exercício quando da captação dos financiamentos e alteram
a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido como despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos créditos. Garantias
concedidas. Fianças corporativas emitidas pela Gemini Energy S.A. Para os
créditos de longo prazo, foram dados em garantia os recebíveis do contrato
de concessão e o penhor das ações. Não há covenants associados a esses
empréstimos. As posições dos empréstimos e debêntures e das amortizações
do saldo de longo prazo, a partir de 31/12/2021 obedecem ao seguinte escalonamento anual, líquido do custo de transação:
EXERCÍCIO
AMORTIZAÇÃO NÃO CIRCULANTE
2022
75.561
2023
80.330
2024
80.330
2025
80.330
De 2026 em diante
439.732
Total
756.283
16 Impostos, taxas e contribuições a recolher. Em 31/12/2020, os principais impostos, taxas e contribuições a recolher referem-se às taxas regulamentares e encargos relacionados à folha de pagamento.
2020
2019
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Encargos regulatórios (i)
4.801
4.214
IRRF retido de fornecedores
641
641
ISS
597
577
Pis/Cofins sobre receita
1.172
1.175
INSS terceiros
1.248
1.231
CSLL a recolher
536
Outros
632
608
Total
9.627
8.446
(i) Compõem-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), Reserva Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME).
17 Provisões. As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são
constituídas para todas as demandas judiciais para as quais é provável que
uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa
razoável possa ser feita. As demandas judiciais com probabilidade de perda
provável são como segue:
2020
2019
PROVISÃO DEMANDAS JUDICIAIS
Ambientais (i)
26.258
23.433
Cíveis (ii)
564
509
Trabalhistas
4
206
Total
26.826
24.148
(i) Ambientais. A Companhia está envolvida em processo administrativo ambiental relacionado a descumprimento de condicionantes para o licenciamento
ambiental. (ii) Cíveis. A Companhia está envolvida em processo cível relacionados a indenização decorrente da sua própria atividade, isto é, operar e
manter suas linhas de transmissão, subestações e equipamentos nos termos
do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia
elétrica. (a) Processos com probabilidade de perda classificada como
possível. A Companhia e suas controladas possuem ações de natureza ambiental, cível, fundiária, trabalhista e tributária, envolvendo riscos de perda que
a administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como perda possível, para as quais não constitui provisão, no montante
estimado de R$ 118.618 em 31/12/2020. (R$ 92.244 em 31/12/2019).
Quantidade
Total
CLASSIFICAÇÃO
Ambiental (i)
4
68.375
Cíveis (ii)
16
19.910
Trabalhistas
2
262
Tributário (iii)
1
28.797
Regulatório
1
1.272
Fundiário
1
1
Total
25 118.618
(i) Ambiental – Execução de multa. A Companhia está envolvida em processo judicial de execução de multa proveniente de descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. A Companhia defende que o valor da
multa é desproporcional, tendo em vista a inexistência de danos ambientais.
A execução encontra-se suspensa. • O valor do risco está avaliado em R$
50.704. A Companhia está envolvida em processo administrativo de multa
proveniente de instalação de canais de acesso às torres da linha de transmissão. Existe pedido da conversão da multa, com redução de 60%. O valor do
risco está avaliado em R$ 15.622. (ii) Cível – Ação de Cobrança. Ação de
cobrança, de 2016, movida por Joário Serafim para recebimento dos valores
provenientes da locação de veículos, no período de 2011 a 2014. A tese de
defesa baseia-se no excesso do valor cobrado, tendo em vista a comprovação
da quitação de quantias inseridas na ação judicial. O processo ainda aguarda
julgamento. • O valor da causa está avaliado em R$ 5.912. Ação monitória
por meio da qual a Norte Energia S/A pretende o recebimento de valores, em
razão do descumprimento do acordo de cooperação celebrado entre as partes
para a execução do contrato firmado entre a LXTE e ANEEL para implantação
da linha de transmissão. O mandado de citação ainda não foi juntado aos autos, razão pela qual nosso prazo para defesa não se iniciou. • O valor do risco
está avaliado em R$ 6.278. (iii) Tributário – Execução fiscal. Processo judicial de execução, de 2019, com base no auto de infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no Estado do Pará, referente à suposta contratação de
serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram
por aquela localidade. A Companhia defende que os serviços foram prestados
através de mão de obra própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. O
processo ainda aguarda julgamento. • O valor da causa está avaliado em R$
28.797. 18 PIS e COFINS diferidos. Refere-se ao PIS e COFINS diferidos
calculados sobre os efeitos da receita com construção do ativo de contrato.
PIS E COFINS DIFERIDOS
Em 31/12/2019
181.147
Reversão em 2020
(5.033)
Em 31/12/2020
176.114
19 Imposto de renda e contribuição social. Em 31/12/2020 e de 2019, a
reconciliação das despesas de imposto de renda e de contribuição social apresentada no resultado era como segue:
(a) Reconciliação das taxas efetivas e nominais
2020
2019
Imposto de renda e contribuição social
(Reapresentado)
Prejuízo/Lucro antes do IR/CSLL
(3.172) (27.610)
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34%
Imposto calculado com base em alíquota legal
1.078
9.387
Adições /Exclusões
(2.286)
3.397
Compensação/Composição de Prejuízo Fiscal/Base Negativa
1.687
1.832
Incentivo PAT
69
75
Beneficio fiscal IRPJ - SUDAM
1.972
3.043
Parcela isenta do lucro para o adicional de 10% do IR
24
24
Despesa de imposto de renda e contribuição social
2.544 17.758
IR e CSLL Corrente
(1.951) (1.131)
IR e CSLL Diferido
4.495 18.889
IR e CSLL Corrente e Diferido
2.544 17.758
Alíquota Efetiva
80%
64%

Os valores de impostos de renda e contribuição social diferidos ativos originam-se basicamente das diferenças temporárias entre os prejuízos contábeis
e fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do contrato de concessão. A
Companhia tem expectativa de geração de lucro que lhe permitirá de utilizar
os créditos nos próximos anos. (i) Benefício Fiscal IRPJ SUDAM. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) concedeu incentivos e
benefícios fiscais para empreendimentos de setores considerados prioritários
para o desenvolvimento regional no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Maranhão (área SUDAM). Dentre os
empreendimentos considerados prioritários, a Companhia está enquadrada
no setor de infraestrutura - projeto de energia e obteve o direito de redução de
75% do Imposto de Renda e adicionais não-restituíveis até 2027 através do
Laudo SUDAM 69/2018. Dentre as obrigações estabelecidas para usufruir os
benefícios, destacamos: (a) O valor da redução ou isenção deverá ser aplicado em atividades diretamente ligadas à produção ou operação da empresa;
(b) O valor do imposto que deixar de ser pago não poderá ser distribuído aos
sócios ou acionistas e constituíra reserva de incentivos fiscais; (c) As reservas
de incentivos fiscais referentes ao benefício somente poderão ser utilizadas
para absorção de prejuízos ou aumento de capital social.
(b) Imposto de renda e contribuição social diferido
IRPJ E CSLL DIFERIDOS
(Reapresentado)
Em 31/12/2019
189.522
PERT
545
Reversão em 2020
(4.495)
Em 31/12/2020
185.572
2020
2019
Imposto de renda e contribuição social diferido
(Reapresentado)
Quota fixa - RTT
181.257
191.327
Lucro fase de construção
84
73
Receita financeira - AVP
428.023
433.370
Prejuízo Fiscal/ Base Negativa
(55.338)
(60.787)
Provisões temporárias
(8.227)
(6.566)
Total
545.799
557.417
34%
34%
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
IR e CSLL Diferido
185.572
190.067
20 Patrimônio líquido. (a) Capital social. O capital subscrito e integralizado
em 31/12/2020 e está representado por 632.529 mil ações ordinárias de R$ 1
cada. A composição por quantidade de ações do capital social subscrito da
Companhia é como se segue:
ORDINÁRIAS
ACIONISTAS
Gemini Energy S.A.
527.120.000
Fundo de desenvolvimento da Amazônia – FDA
105.409.095
632.529.095
(b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. (c) Lucro (prejuízo) por ação. O cálculo do lucro básico e
diluído por ação em 31/12/2020 e de 2019 foi calculado com o lucro líquido do
período e o número médio de ações conforme demonstrado abaixo:
Numerador
2020
2019
Prejuízo do exercício atribuído aos acionistas controladores
(628) (9.852)
Denominador (em milhares de ações)
Média ponderada do número de ações
632.529 632.529
Prejuízo por ação
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária por lote de mil
ações
(0,99) (15,58)
21 Receita
RECEITA
2020
2019
(Reapresentado)
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita de operação e manutenção (i)
5.916
6.569
Receita de infraestrutura
618
Receita de remuneração do ativo de concessão 145.061
149.858
contratual (ii)
Perda de remuneração do ativo contratual (iii)
(67.202)
(117.504)
Outras Receitas (iv)
4.843
6.447
89.236
45.370
PIS e COFINS
(12.698)
(13.196)
PIS e COFINS diferidos (Nota 18)
5.033
9.330
Quota para RGR, TFSEE e P&D
(4.828)
(5.052)
(12.493)
(8.918)
76.743
36.452
Total
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e de Operação e Manutenção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos
serviços de operação e manutenção são reconhecidas no período no qual os
serviços são prestados pela Companhia, bem como parcela de ajuste. Quando a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de concessão,
a remuneração recebida é alocada por referência aos valores justos relativos dos serviços entregues. (ii) Remuneração dos ativos de concessão.
A receita de juros é reconhecida pela taxa de juros de mercado que reflete
a volatilidade econômica sobre o fluxo futuro de recebimento de caixa que
remunera o investimento da infraestrutura de transmissão. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do
início de cada contrato de concessão. (iii) Perda de remuneração do ativo
contratual. O Ativo de Contrato é remunerado pela taxa de retorno que incide
sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. A taxa
foi calculada na data do início do contrato, conforme o CPC 47 – Receita
de Contrato com Cliente, e se mantém fixa durante todo o prazo de concessão. A perda de remuneração ocorre pois na data do contrato o esperado era
atualização monetária da RAP 4,5% a.a enquanto o órgão regulador utilizou
1,88% de IPCA de atualização para o período de 1°/07/2020 a 30/06/2021,
abaixo do esperado e utilizado no cálculo de estimativa. (iv) Outras receitas.
Valores referentes à outras receitas da companhia como compartilhamento
de instalações.
22 Custo de operação e manutenção e despesas gerais e administrativas
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E
2020
2019
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(Reapresentado)
Despesas com pessoal
(4.582)
(4.518)
Serviços de operação e manutenção
(7.412)
(7.528)
Despesas gerais
(8.744)
13.746
(20.738)
1.700
CLASSIFICADAS COMO:
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(7.412)
(7.528)
Despesas gerais e administrativas
(13.326)
9.228
Total
(20.738)
1.700
23 Resultado financeiro líquido
2020
2019
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
DESPESAS FINANCEIRAS
Juros sobre empréstimos
(56.820)
(62.832)
IOF
(6)
(79)
Outras despesas financeiras (i)
(4.115)
(8.866)
(60.941)
(71.777)
RECEITAS FINANCEIRAS
Receita de aplicações financeiras
553
403
Variação monetária
4.654
Outras receitas financeiras
1.211
958
1.764
6.015
Resultado financeiro, líquido
(59.177)
(65.762)
(i) O saldo refere-se basicamente a variação cambial de fornecedores.
24 Outras divulgações sobre fluxo de caixa
(a) Reconciliação da dívida líquida
2020
2019
RECONCILIAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos de curto prazo
64.876
77.778
Empréstimos de longo prazo
756.283
759.641
Total da dívida
821.159
837.419
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(39.189)
(16.202)
Dívida líquida
781.970
821.217
Caixa e
Circu- Não Cir- Total da Equiva- Dívida
lante culante Dívida lentes Líquida
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Dívida liquida em 31/12/2019
77.778 759.641 837.419 (16.202) 821.217
Movimentações que afetaram
o fluxo de caixa
(74.131) 57.871 (16.260) (22.987) (39.247)
Movimentações que não
afetaram o fluxo de caixa
61.229 (61.229)
Dívida líquida em 31/12/2020
64.876 756.283 821.159 (39.189) 781.970
25 Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2020, a Companhia apresenta as seguintes apólices de seguro:
Importância
Ramo
Vigência
Segurada
Riscos nomeados operacionais 13/06/2020 a 13/06/2021
R$ 200.000
Responsabilidade civil geral
13/06/2020 a 13/06/2021
R$ 10.000
Garantia Judicial
01/09/2020 a 23/08/2021
R$ 65.562
Riscos Operacionais LT
13/11/2020 a 13/06/2021
R$ 200.000
MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO
Conselho de Administração
Meton Barreto de Morais Neto - Presidente
Titulares
Paulo Roberto Correia da Silva
Fabio Vassel
Warley Isaac Noboa Pimentel
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Suplente
Marta Maria Rocha de Matos
Diretoria Executiva
Meton Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente
Luciana Borges Araujo Amaral - Diretora Administrativa Financeira
Antonio Lisboa Salles Neto
Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores
Controller
Juliana Silva Gomes Madureira
CRC-RJ-116377/O-8

16 Financeiro

22 Financeiro
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Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.240.186/0001-00

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Linhas de Xingu Transmissora de Energia 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 Linhas de Xingu Transmissora de Energia 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 e
com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Rema notícia
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significativo para a nossa auditoria, tendo em vista a relevância dos saldos envolvidos e o alto grau de julgamento e complexidade. A mensuração do progresso
da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários
para o cumprimento da obrigação de performance. Nossos procedimentos de
auditoria incluíram, entre outros: (i) avaliação do desenho e da implementação
das atividades de controles internos da Companhia relacionados à mensuração
do ativo de contrato de concessão; (ii) discussão das premissas utilizadas na
mensuração do ativo de contrato de concessão com a Administração da Companhia; (iii) obtenção das planilhas de mensuração, preparadas pela Companhia,
para confronto com os registros efetuados no sistema contábil e com a adequada
mensuração e classificação do ativo de contrato de concessão; (iv) recálculo do
ativo de contrato de concessão; (v) leitura e análise dos contratos de concessão;
(vi) análise das políticas contábeis da Administração em comparação com os
requerimentos do pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15; e (vii) avaliação das
divulgações efetuadas pela Administração nas demonstrações financeiras. Com
base nos procedimentos de auditoria anteriormente descritos e nas evidências
de auditoria obtidas, consideramos que a mensuração e classificação do ativo de

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
contrato de concessão, realizadas pela Companhia, assim como as respectivas
divulgações, estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos. Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia. Para a formação da nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está reconciliada com as demais demonstrações financeiras
e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do
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distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executaa procedimentos
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Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE
CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03

Demonstração do resultado
Para exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
(Em milhares de reais)
(Reapre(Reapre31/12/2020 31/12/2019
(Reapre- (Reapre- Circulante
sentado)
sentado) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(ReapreCirculante
sentado) sentado) Fornecedores (Nota 12)
2.211
44.763
34.102
sentado)
2.299
9.763
8.156
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
142.912
2.256
5.389 Debêntures e financiamentos (Nota 13)
114.267
138.595
Impostos e contribuições a recolher
1.546
1.225
1.495 Receita líquida (Nota 19)
Ativo de concessão - Contratual (Nota 11)
38.203
32.707
31.867 Outros passivos
227
341
183 Custo dos serviços implementação da infraestrutura
(34.471)
(7.397)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
1.934
1.308
4.393 Total do passivo circulante
6.283
56.092
43.936 e O&M (Nota 20)
Lucro bruto
79.796
131.198
Impostos a recuperar (Nota 7)
440
393
284 Não circulante
(6.554) (24.557)
5.500 Despesas gerais e administrativas (Nota 21)
Clientes (Nota 8)
3.507
3.741
3.427 Fornecedores (Nota 12)
73.242
106.641
Provisão para contingências (Nota 16)
27.630
24.016
686 Lucro operacional
(20.703) (29.921)
Total do ativo circulante
186.996
40.405
45.360 PIS e COFINS diferidos (Nota 14)
45.726
37.308
26.279 Despesas financeiras (Nota 22)
613
383
Debêntures e financiamentos (Nota 13)
384.442
211.121
214.042 Receitas financeiras (Nota 22)
Não circulante
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
(20.090) (29.538)
Ativo de concessão - Contratual (Nota 11)
456.133
370.628
252.227 Adiantamento para futuro aumento de
capital (Nota 17)
10.000
- Lucro antes do imposto de renda e da
Caixa restrito (Nota 10)
2.899
1.198 Total do passivo não circulante
53.152
77.103
467.798
272.445
246.507 contribuição social
Imposto de renda e contribuição social (Nota 15)
(18.491) (27.827)
Depósitos judiciais (Nota 9)
3.064
3.297
3.248 Patrimônio líquido (Nota 18)
34.661
49.276
446.274
416.006
416.006 Lucro líquido do exercício
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 15)
58.242
76.733
104.559 Capital social
77,67
118,45
Prejuízos acumulados
(215.920) (250.581) (299.857) Lucro por lote de mil ações (básico e diluído) - R$
Total do ativo não circulante
517.439
453.557
361.232 Total do patrimônio líquido
230.354
165.425
116.149 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Total do ativo
704.435
493.962
406.592 Total do passivo
704.435
493.962
406.592
Demonstração do Resultado Abrangente
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Para exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais)
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2020 31/12/2019
Para exercício findo em 31 de dezembro
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Reapre(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
sentado)
Capital
Prejuízos
DEMONSTRAÇÃO
DAS
MUTAÇÕES
1. Informações gerais. 1.1. Contexto operacional. A Linhas de Taubaté TransLucro líquido do exercício
34.661
49.276
social
acumulados
Total
NO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
missora de Energia S.A. (“LTTE” ou “Companhia”), sociedade por ações de capital
Outros resultados abrangentes
Em
31
de
dezembro
de
2018
416.006
(218.882)
197.124
fechado, foi constituída em 23 de setembro de 2011 como sociedade limitada e
Total do resultado abrangente do exercício
34.661
49.276
Ajuste
de
exercícios
anteriores
(Nota
1.5)
(80.975)
(80.975)
transformada em sociedade anônima em 5 de março de 2012 e está estabelecida
416.006
(299.857) 116.149 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
no Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a exploração de concessões Em 1° de janeiro de 2019
49.276
49.276
de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante implantação, Lucro líquido do exercício
Demonstração dos fluxos de caixa
416.006
(250.581) 165.425
operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comple- Em 31 de dezembro de 2019
Para exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Aumento
de
capital
(Nota
18)
30.268
30.268
mentares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regula(Em milhares de reais)
34.661
34.661
mentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministé- Lucro líquido do exercício
DEMONSTRAÇÃO
DO
FLUXO
DE CAIXA
31/12/2020 31/12/2019
Em
31
de
dezembro
de
2020
446.274
(215.920)
230.354
rio de Minas e Energia. A Companhia iniciou parte de suas operações em outubro
de 2017. No dia 12 de fevereiro de 2021 ocorreu a energização do último trecho, o As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
34.661
49.276
seccionamento da linha de transmissão em 345kV Adrianópolis-Jacarepaguá,
onde a Companhia se tornou 100% operacional. Devido ao atraso na entrega do tura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
empreendimento, está em andamento um processo administrativo por meio do qual porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação exercício com o
a ANEEL busca execução da garantia de fiel cumprimento do contrato. O processo de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Com- caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
possui probabilidade de perda classificada como possível e está detalhado na nota panhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual operacionais
18.491
27.827
16 – Provisões (a) – (ii) Regulatório – Execução de Garantia. A Gemini Energy S.A, equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de de- Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 15)
8.418
11.029
nova denominação da Isolux Energia e Participações S.A, a partir de 22 de janeiro sempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da passa- Pis / Cofins diferido (Nota 14)
(42.278) (31.666)
de 2020, detêm 100% do capital social da Companhia. A emissão dessas demons- gem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os bene- Ativo de concessão - Contratual (Nota 11)
24.484
20.913
trações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de março de 2021. 1.2. Con- fícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão Juros dos empréstimos (Nota 13)
(54.640) (116.797)
cessão. Em 2 de setembro de 2011 a Gemini Energy S.A. foi declarada vencedora contratual das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do Ajuste de remuneração do ativo contratual (Nota 11)
(30.953)
2.277
do Leilão Público nº 0004/2011, realizado na Bolsa de Valores do São Paulo, para valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado Outros
a aquisição da Concessão de transmissão de energia elétrica referente à linha de no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração (Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais
32.707
31.867
transmissão Taubaté - Nova Iguaçu. O decreto de outorga da concessão, sem nú- são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são defini- Ativo de concessão contratual (Nota 11)
(228)
(109)
mero, datado de 30 de novembro de 2011, foi publicado no Diário Oficial da União dos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as Impostos a recuperar (Nota 7)
234
(314)
de 1º de dezembro de 2011. No dia 9 de dezembro de 2011, a Companhia assinou concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos Clientes (Nota 8)
(626)
3.085
com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 020/2011 - ANEEL, usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
233
(49)
que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram Depósitos judiciais (Nota 9)
(42.552)
5.161
anos, para implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. Fornecedores (Nota 12)
321
(270)
de energia elétrica, compostas pela linha de transmissão em 500 kV, circuito sim- Este fluxo de recebimentos é remunerado pela taxa que representa o componente Impostos e contribuições a recolher
3.614
23.330
ples, com extensão aproximada de 247 km, com origem na subestação Taubaté, financeiro do negócio, estabelecida no início de cada projeto. A implementação da Provisão para contingências (Nota 16)
10.000
localizada no estado de São Paulo e término na subestação Nova Iguaçu, localiza- infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o direito a contrapres- Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 17)
(114)
158
da no estado do Rio de Janeiro; pela subestação Nova Iguaçu localizada no Estado tação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desem- Outros passivos
(38.228)
25.718
do Rio de Janeiro, com transformação 500/345 kV - 900 MVA, e 500/138 kV - 900 penho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhe- Caixa gerado (aplicado) nas operações
(11.032) (18.165)
MVA e respectivas conexões de unidades transformadoras; entradas de linha, bar- cimento da receita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo através Juros pagos (Nota 13)
ramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de capacitores em dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(49.260)
7.553
série e em derivação, compensador estático, instalações vinculadas e demais ins- infraestrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 1º de janeiro de 2018 atividades operacionais
talações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, con- passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um Fluxos de caixa das atividades de investimento
(26.790)
(2.644)
trole, telecomunicação, administração e apoio. A Receita Anual Permitida (RAP) foi ativo de concessão contratual, por terem o direito a contraprestação ainda condicio- Ativo de contrato infraestrutura (Nota 11)
2.899
(1.701)
determinada em R$ 27.980 (valor histórico), com recebimento em quotas mensais. nados a satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implemen- Caixa restrito (Nota 10)
A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação tação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(23.891)
(4.345)
comercial da Companhia. Em 14 de julho de 2020, a ANEEL, de acordo com a Re- sujeitas ao diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição atividades de investimento
solução Homologatória n° 2.725, estabeleceu a receita anual da Companhia em R$ para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS não cumulativos, registra- Fluxos de caixa das atividades de financiamento
410.870
34.899 para o período de 1° de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Em 2020 ini- dos na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 1.4.1.5 Adiantamento Ingressos de empréstimos
(227.331)
(6.341)
ciamos a construção dos 2 reforços homologados pela ANEEL: (i) Segundo Banco a Fornecedores. Os saldos relacionados a adiantamentos a fornecedores refe- Amortização de principal (Nota 13)
30.268
de Autotransformador Monofásico 500/138/13,8 kV, conforme Resolução Autoriza- rem-se a antecipação de valor para os principais fabricantes de equipamentos das Aumento de capital
tiva Nº 6.079, de 11 de outubro de 2016. (ii) Instalação na Subestação de Nova subestações, materiais para as torres, como cabo condutor e torres metálicas e o Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
213.807
(6.341)
Iguaçu do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/138 kV e do 1º Ban- subempreiteiro da construção conforme estabelecido em contratos. 1.4.1.6 Contas atividades de financiamento
co de Reatores de Barra Monofásicos 500kV, conforme Resolução Autorizativa Nº a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a Aumento (redução) do caixa e equivalentes de
140.656
(3.133)
8.647, de 3 de março de 2020. Ambos acima têm a previsão de finalização da obra pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal caixa, líquidos
em dezembro de 2021. A receita que será faturada aos usuários do sistema elétrico dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for Caixa e equivalentes de caixa no início do
2.256
5.389
(distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida por um esque- devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, exercício (Nota 5)
ma de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos ao se firmar ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
142.912
2.256
o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário e o Opera- passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, sub- (Nota 5)
dor Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3. Base de preparação. As demonstra- sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa (*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não
ções financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práti- efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura cor- impactaram caixa estão apresentadas na Nota 22 (a).
cas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Co- respondente. 1.1.1.7 Debêntures e financiamentos. As debêntures e financia- As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Comissão de Valores mentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos líqui- e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito
Mobiliários (CVM), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo dos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar a taxa do cliente e prazo de financiamento. (b) Remuneração dos ativos de concessão.
International Accounting Standards Board-IASB e evidenciam todas as informa- de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorri- representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As princi- do (“pro rata temporis”). 1.1.1.8 Provisões. As provisões são reconhecidas quando considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o
pais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financei- a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resulta- componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de
ras estão apresentadas na Nota 1.4. As demonstrações financeiras foram prepara- do de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. A
das considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos fi- para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 1.1.1.9 taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de
nanceiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive Demais ativos e passivos. São demonstrados por valores conhecido ou calculá- caixa. (c) Receita de operação e manutenção. Refere-se aos serviços de operação
instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas con- auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e passivo quando da entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas
tábeis e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis instalações. 1.1.1.13 Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela Compaprocesso de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior após doze meses. 1.1.1.10 Imposto de renda e contribuição social corrente e nhia estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Revernível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais diferido. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período com- são (“RGR”): Encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas concespremissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, es- preendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reco- sionárias de energia elétrica, com a finalidade de prover recursos para reversão, extão divulgadas na Nota 2. 1.4. Resumo das principais políticas contábeis. As nhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem pansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivaprincipais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações fi- relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse le a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à
nanceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consis- caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da receita anual. O Despacho nº
tente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 1.4.1 Descrição e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 2.403 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 101
das principais práticas contábeis adotadas. 1.4.1.1 Conversão de moeda es- sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais para o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. • Taxa de Fiscalização
trangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. As de Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”): Taxa de fiscalização incidente sobre a
demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses créditos transmissão de energia elétrica, devida mensalmente, sendo seu valor fixado pelos
principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Despachos emitidos no início de cada ciclo pela ANEEL e proporcionais ao porte do
demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda fun- Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que serviço concedido considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. O
cional da Companhia. (b) Transações e saldos. As operações com moedas es- o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das Despacho nº 2.004 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor
trangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas de R$ 10 para o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. • Pesquisa e
vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensu- e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição,
rados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transa- podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em conside- transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos
ções e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos ração as atividades que serão efetuadas pela Companhia bem como as caracterís- de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção independente de
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstra- ticas respectivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos impos- energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusivação do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos tos diferidos ativos. 1.1.1.11 Capital. As ações ordinárias são classificadas no pa- mente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geração qualificada e pee financiamentos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstra- trimônio líquido. 1.1.1.12 Reconhecimento de receita. Os concessionários devem quenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual de 1% de
ção do resultado como receita ou despesa financeira. A Companhia não realizou registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronun- sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnotransações em moeda estrangeira no exercício de 2020. 1.4.1.2 Caixa e equiva- ciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes. As receitas são lógico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela
lentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos ban- reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performan- ANEEL. 1.5. Reapresentação das demonstrações financeiras. A Companhia
cários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos origi- ce assumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato adotou a IFRS 15 (CPC 47) usando o método de efeito cumulativo, com aplicação
nais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante aprovado, for possível identificar os direitos e obrigações, houver substância co- inicial da norma na data de 1º de janeiro de 2018. A norma determina ainda que a
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de mercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for
valor. 1.4.1.3 Instrumentos financeiros. (a) Classificação e mensuração. A As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: (a) Receita de provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) men- infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura, am- serviços que serão transferidos. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de
surados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortizado. A classificação pliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As 2020, a Administração revisou as estimativas contábeis relativas ao contas a receber
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Admi- receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calcu- do ativo de concessão e outras rubricas e concluiu pela necessidade da correção das
nistração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento ladas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
inicial. (b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resulta- vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de imple- 2019 e 2018 para reconhecer estes efeitos. Por essa razão, o balanço patrimonial de
do. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ati- mentação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas insta- 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a demonstração de resultado de 31 de dezembro
vos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorren- lações é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacio- de 2019 está sendo reapresentada conforme previsto no CPC 23 – Políticas Contátes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por nadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são beis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é rece- das Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos ajustes contabilizados em decorrênfinanceiro” no exercício em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido bida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamen- cia das referidas revisões no balanço patrimonial, nas demonstrações do resultado,
contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reco- te ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
nhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. (i) Valor Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são apresentadas abaixo
justo por meio do resultado. São ativos financeiros mantidos para negociação cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido junto com as explicações das reapresentações efetuadas:
ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos fi- da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na
31/12/2019
01/01/2019
demonstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em que ATIVO
Saldos anteriormente
Saldos Saldos anteriormente
Saldos
ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra
Ref.
apresentados Ajustes reapresentados
apresentados Ajustes reapresentados
operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resulta- Circulante
2.256
2.256
5.389
5.389
do afetada pela referida operação. A Companhia avalia, na data do balanço, se há Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
33.922 (1.215)
32.707
33.682 (1.815)
31.867
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está Ativo de concessão - Contratual (Nota 11) (a)
1.308
1.308
4.393
4.393
registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver algu- Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
(b)
393
393
284
284
ma evidência, a perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o Impostos a recuperar (Nota 7)
3.741
3.741
3.427
3.427
valor contábil desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração do resultado. Clientes (Nota 8)
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo financeiro da Companhia classificado nessa Outros ativos
41.620 (1.215)
40.405
47.175 (1.815)
45.360
categoria compreendia caixa restrito. (ii) Custo amortizado. Esses ativos são Total do ativo circulante
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da Não circulante
361.255
9.373
370.628
383.603
252.227
taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor Ativo de concessão - Contratual (Nota 11) (a)
2.899
2.899
1.198
1.198
recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor re- Caixa restrito (Nota 10)
3.297
3.297
3.248
3.248
cuperável são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco- Depósitos judiciais (Nota 9)
(b)
66.988
9.745
76.733
62.566 41.993
104.559
nhecimento é reconhecido no resultado. Em 31 de dezembro de 2020, os ativos e IRPJ e CSLL diferidos (Nota 15)
434.439 19.118
453.557
450.615 (89.383)
361.232
passivos financeiros da Companhia classificados nessa categoria compreendiam Total do ativo não circulante
476.059 17.903
493.962
497.790 (91.198)
406.592
as contas a pagar aos fornecedores, clientes e os empréstimos e debêntures. Total do ativo
1.4.1.4 Ativo de concessão. Conforme previsto no contrato de concessão, o con- (a) Ativo de concessão – Contratual: Após revisão das estimativas contábeis, saldos de 2019 e 2018 reapresentados para correta apresentação de saldo.
cessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, (b) IRPJ e CSLL diferidos: Revisão das estimativas contábeis de acordo com a revisão do ativo de concessão – contratual.
31/12/2019
01/01/2019
reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos anteriormente
Saldos Saldos anteriormente
Saldos
usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura
Ref.
apresentados Ajustes reapresentados
apresentados Ajustes reapresentados
(serviços de operação e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora Circulante
44.763
44.763
34.102
34.102
de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo da Fornecedores (Nota 12)
9.763
9.763
8.156
8.156
concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de Debêntures e financiamentos (Nota 13)
1.225
1.225
1.495
1.495
controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão Impostos e contribuições a recolher
341
341
183
183
de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens rever- Outros passivos
56.092
56.092
43.936
43.936
tidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário Total do passivo circulante
tem direito de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em Não circulante
5.500
5.500
nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O Fornecedores (Nota 12)
24.016
24.016
686
686
concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acor- Provisão para contingências (Nota 16)
(c)
37.347
(39)
37.308
39.270 (12.991)
26.279
do com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, PIS e COFINS diferidos (Nota 14)
(d]
206.469
4.652
211.121
211.274
2.768
214.042
CPC 48 – Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Debêntures e financiamentos (Nota 13)
Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, a Adiantamento para futuro aumento de
remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de perfor- capital (Nota 17)
267.832
4.613
272.445
256.730 (10.223)
246.507
mance com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os valores se- Total do passivo não circulante
jam identificáveis separadamente. (i) Ativo de concessão – contratual. A conces- Patrimônio líquido (Nota 18)
416.006
416.006
416.006
416.006
são da Companhia foi classificada dentro do modelo de ativo de concessão contra- Capital social
(e)
(263.871) 13.290
(250.581)
(218.882) (80.975)
(299.857)
tual, a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Prejuízos acumulados
152.135 13,290
165.425
197.124 (80,975)
116.149
Contrato com Clientes. O ativo de concessão contratual se origina na medida em Total do patrimônio líquido
476.059 17.903
493.962
497.790 (91,198)
406.592
que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestru- Total do passivo
ATIVO

Balanços Patrimoniais (Em MR$)
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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(c) PIS e COFINS diferidos: Reapresentação do saldo de acordo com a revisão das premissas contábeis do ativo de concessão – contratual. (d) Debêntures e financiamentos: Reversão do saldo de custo de transação que amortizaria o saldo principal até o final do contrato. (e) Prejuízos acumulados: Reflexo
das alterações anteriormente citadas.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Saldos anSaldos
teriormente
reapreapresentados Ajustes sentados
Receita líquida
(f)
12.081 126.514 138.595
Custo dos serviços implementação da
infraestrutura e O&M
(g)
(8.938)
1.541 (7.397)
Despesas gerais e administrativas
(h)
(23.016) (1.541) (24.557)
Despesas financeiras
(29.921)
- (29.921)
Receitas Financeiras
383
383
Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos
(i)
4.422 (32.249) (27.827)
Lucro (prejuízo) do exercício
(44.989) 94.265 49.276
(f) Receita líquida: Reapresentação de acordo revisão das estimativas contábeis do ativo de concessão – contratual. (g) Custo dos serviços implementação da infraestrutura e O&M: Reapresentação para correta segregação entre
custo e despesa. (h) Despesas gerais e administrativas: Reapresentação para
correta segregação entre custo e despesa. (i) Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos: Reapresentação de acordo revisão das estimativas contábeis do ativo de concessão – contratual.
DEMOSTRAÇÃO
31/12/2019
01/01/2019
DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO
Saldos
Saldos
LÍQUIDO
anterioranteriormente
Saldos mente
Saldos
apresenreapre- apresenreapretados Ajustes sentados
tados Ajustes sentados
Prejuízo
acumulado (j)
(263.871) 13.290 (250.581) (218.882) (80.975) (299.857)
Total do Prejuízo
acumulado
(263.871) 13.290 (250.581) (218.882) (80.975) (299.857)
(j) Prejuízo acumulado: Reflexo das alterações anteriormente citadas.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Saldos anSaldos
ABRANGENTE
teriormente
reapreapresentados Ajustes sentados
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (k)
(44.989) 94.265
49.276
Resultado abrangente total do
período
(44.989) 94.265
49.276
(k) Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Reflexo das alterações anteriormente
citadas.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31/12/2019
Saldos anteriormenSaldos
Fluxos de caixa das atividades
te apresenreapreoperacionais
tados Ajustes sentados
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(1)
(44.989) 94.265 49.276
Ajuste para reconciliar o lucro líquido
do período com o caixa gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social
diferidos (Nota
(1)
(4.422) 32.249 27.827
Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
(1)
(1.923) 12.952 11.029
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (1)
(39.623)
7.957 (31.666)
Perda de remuneração do ativo
contratual (Nota 9)
(1)
33.181 (149.978) (116.797)
Outros
(1)
395
1.882
2.277
(Aumento) redução nos ativos e
passivos operacionais
Ativo de concessão contratual (Nota 11) (1)
- 31.867 31.867
Impostos e contribuições a recolher
(1)
(270)
(270)
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Ativo de concessão contratual (Nota 11) (1)
31.194 (31.194)
(l) Demonstração do fluxo de caixa: Reapresentação do resultado do exercício
e demais itens decorridos dos demais ajustes citados acima. Os impactos ocorreram principalmente pela revisão do ativo de concessão contratual e as respectivas rubricas atreladas como pis e cofins diferido e imposto de renda e contribuição social. 1.6. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alterações nas normas contábeis. A seguir indicamos as alterações de
normas que foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de
janeiro de 2020. • Impacto da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa
de Juros de Referência à IFRS 9 e IFRS 7. • Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16—Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19 . A Companhia avaliou as alterações ocorridas e não identificou impactos relevantes na
adoção. Outras normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo
IASB, mas não efetivas em 31 de dezembro de 2020: • IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (alterações) • Alterações à IAS 1 - Classificação de
Passivos como Circulantes ou Não Circulantes. • Alterações à IFRS 3 - Referência à Estrutura Conceitual. • Alterações à IAS 16 - Imobilizado—Recursos Antes
do Uso Pretendido. • Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos – Custo de
Cumprimento do Contrato. • Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020. A
Companhia não espera impactos significativos na aplicação dessa norma nas
Demonstrações Financeiras. 1.7. Coronavírus (“Covid-19”). (a) Contexto geral. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o
surto de Coronavírus (COVID - 19) como uma pandemia. A imensa maioria dos
governos, nos cinco continentes, passou a adotar medidas restritivas para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar significativamente a
economia global, tendo em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de
suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, considerando o
aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de câmbio e a queda
das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do Mundo e os
principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos
expressivos para superar a potencial recessão econômica que estas medidas
de mitigação da propagação do COVID -19 possam provocar. No Brasil, os
Poderes Executivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos
para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos
na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de
março de 2020, que declara o estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e de serviços,
além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. (b) Medidas
de assistência governamental adotadas pela Companhia. Diante do cenário
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira,
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia,
com destaque para as seguintes, que foram adotadas pelas companhias: (i)
Postergação do recolhimento do PIS e da COFINS, relativos às competências
março, abril e maio para os meses de agosto, outubro e novembro de 2020; (ii)
Prorrogação de prazos para a entrega de obrigações acessórias, como DCTF e
EFD, dentre outras; Além das medidas acima indicadas, a Companhia analisará
cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes, tendo em
conta medidas que possam incluir a redução ou postergação de valores a receber pela prestação de seus serviços. O setor de energia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade com as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL. (c)
Medidas adotadas pela Companhia para auxílio à sociedade. A Companhia
decidiu adotar o teletrabalho para seus colaboradores, cujas atividades sejam
compatíveis com essa modalidade de trabalho para evitar deslocamentos e potencial risco de contágio. (d) Impactos nas demonstrações financeiras. Em
31 de dezembro de 2020, considerando o estágio atual da disseminação do
surto de COVID-19, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: (i) Impacto nos índices de
arrecadação e nos níveis de inadimplência; (ii) Redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio
prazo; e (iii) Ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que
impactem nos níveis de CAPEX previstos para 2020. Os possíveis impactos do
COVID-19 divulgados foram baseados nas melhores estimativas da Administração e foram implementados a partir da declaração do estado de calamidade
pública pelo Governo Federal. Com base nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos relevantes projetados
durante o exercício de 2020. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em premissas, a Companhia
faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Contabilização de
contratos de concessão. Na contabilização dos contratos 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 dos gastos de implementação da
infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. 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 concessão contratual se origina na medida em que a
concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura
de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O
ativo de concessão contratual é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de
concessão contratual indenizável é identificada quando a implementação da
infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da taxa de desconto do ativo de
concessão contratual. A taxa aplicada ao ativo de concessão contratual é uma
taxa de desconto que melhor representa a estimativa da 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 concessão contratual é estabelecida na data
do início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é
ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura. Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos
custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir

os custos de implementação da infraestrutura e encargos. (e) Determinação
das receitas de operação e manutenção. Quando a concessionária presta
serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo,
tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e
os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3. Gestão de
risco financeiro. 3.1. Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito,
risco de taxa de juros e risco de liquidez. O quadro a seguir sumariza a natureza
e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e como o Grupo administra sua exposição.
Metodologia utilizada para mensuraRisco
Exposição
ção do impacto
Gestão
Risco de
Empréstimos de
Monitoramento
mercado - taxa longo prazo com
Análise de
das taxas de
de juros
taxas variáveis
sensibilidade
juros
Caixa e
Análise de
Diversificação
equivalentes de
vencimento
das instituições
Risco de crédito caixa.
Avaliação de crédito financeiras.
Empréstimos e
Previsões de fluxo Linhas de crédito
Risco de liquidez outros passivos
de caixa
disponíveis
(a) 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 tem contratos
de derivativos firmados 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 ou quaisquer
outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Companhia
está exposta são os seguintes: • Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Companhia adota política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada em certificados de depósitos bancários.
• Riscos relacionados às taxas de juros. A Companhia está exposta a riscos
relacionados à taxa de juros uma vez que possui debêntures e financiamentos
com taxas de juros pós fixadas. (b) Risco de crédito. Salvo pelo ativo de
concessão e pelas contas a receber de clientes, a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste período. Por esse fato,
esse risco é considerado baixo. A RAP de uma concessão de transmissão é
recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de
uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os
usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN) de alguns valores específicos:
(i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii)
os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal
da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão,
constitui-se em direito contratual incondicional de receber ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo. (c) Risco de liquidez. A previsão
de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez,
os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para
atendimento às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa
gerado pela Companhia é investido em contas correntes com incidência de
juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos
com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem,
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir
analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de
vencimento, correspondentes ao exercício remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na
tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados e apresentam os
valores de juros e principal.
Inferior
Um a
Três a Superior a
a um ano três anos cinco anos cinco anos
Total
Fornecedores
2.211
2.211
Debêntures
97.125
332.817
4.498.659 4.928.601
Total
2.211
97.125
332.817
4.498.659 4.930.812
(d) Risco de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco que uma
variação de taxa de juros cause um aumento na sua despesa financeira com
pagamento de juros futuros. A dívida está sujeita à variação do IPCA (debêntures). (e) Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das
decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. Risco
de interrupção do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia
estará sujeita à redução de suas receitas através da aplicação de algumas
penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade
dos serviços. Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso
a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de
construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que
poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico:
a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações
técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum
evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos,
os custos necessários para a recolocação das instalações em condições de
operação devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas
(Parcela Variável). Durante os exercícios findos em 2019 e 2020 a Companhia
não operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2. Gestão de capital.
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar
a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital
ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da
Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas
têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital
aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras Companhias do
setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual
do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos), subtraído do montante
de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma
do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a
dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de
2020 e de 2019 podem ser assim sumariados:
31/12/2020
31/12/2019
CAPITAL
(Reapresentado)
Total das Debêntures e financiamentos (Nota 14)
386.741
220.884
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
(142.912)
(2.256)
Dívida líquida
243.829
218.628
Total do Patrimônio líquido
230.354
165.425
Total do Capital
474.183
384.053
Índice de alavancagem financeira %
51
57
3.3. Estimativa do valor justo. A Companhia efetua uma análise dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento
inicial, agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do valor justo,
em 31 de dezembro de 2020, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações
de valor justo de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo
de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamente (ou
seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). • Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas de avaliação
que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não têm como base os
dados observáveis de mercado (dados não observáveis). Em 31 de dezembro
de 2020, a Companhia possui dois ativos financeiros mensurados ao valor justo
por meio do resultado. O saldo de aplicação financeira que monta, nesta data,
respectivamente R$ 141.326, são classificados como nível 2.
4. Instrumentos financeiros por categoria
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Valor Valor de
Valor Valor de
Ativos financeiros
contábil mercado contábil mercado
Clientes
3.507
3.507
3.741
3.741
Caixa e equivalentes de caixa
142.912 142.912
2.256
2.256
Mensurados pelo valor justo
por meio do resultado:
Caixa restrito
2.899
2.899
Passivos financeiros
146.419 146.419
8.896
8.896
Mensurado pelo custo amortizado:
Debêntures e financiamentos (i)
386.741 386.741 220.884 220.884
Fornecedores
2.211
2.211
44.763
44.763
Outros passivos
227
227
341
341
389.179 389.179 265.988 265.988
(i) Devido às características dos contratos de financiamento descritas na Nota
13 o valor justo das debêntures se aproxima do seu valor contábil.
5. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e bancos
1.586
14
Aplicações em Cédulas (CDB) (i)
141.326
2.242
Total
142.912
2.256
(i) Remunerado a 100% CDI.
6. Adiantamento a fornecedores. Em 31 de dezembro, os saldos de adiantamentos a fornecedores correspondem a:
2020
2019
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Equipamentos
1.594
55
Materiais
1.187
Prestação de Serviços
275
Outros serviços
65
66
Total
1.934
1.308
7. Impostos a recuperar
2020
2019
IMPOSTOS A RECUPERAR
Cofins a compensar
39
39
IRRF a compensar
3
3
CSLL retido de clientes
21
26
IR retido de clientes
56
67
IR sobre aplicação financeira
294
249
INSS a compensar
7
7
Outros
20
12
Total
440
393
8. Clientes
2020
2019
CLIENTES
A vencer
3.453
3.676
Vencidas até 30 dias
27
56
Vencidas de 30 até 365 dias
25
9
Vencidas há mais de 365 dias
2
Total
3.507
3.741

9. Depósitos judiciais. Referem-se a valores depositados de processos trabalhistas movidos por funcionários da obra da Linha de Transmissão. Os depósitos judiciais tem o cunho de garantir obrigações nos processos, tais como
honorários e taxas de perícias ou pagamentos de condenação. Há também
os depósitos recursais que tem o cunho de garantir a execução, ou seja, são
depositados para continuar a discussão do processo, sem ter a necessidade
futura de pagamento. 10. Caixa restrito. Refere-se à conta reserva estabelecida em garantia do contrato de empréstimo das Debêntures
2020
2019
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Banco Bradesco S.A.
2.899
Em 27 de novembro de 2020 foi efetuada a quitação integral do contrato de
empréstimo, com consequente liberação da conta reserva.
10. Ativo de concessão - contratual
2020
2019
ATIVO DE CONCESSÃO - CONTRATUAL
(Reapresentado)
MOVIMENTAÇÃO
Saldo inicial em 1º janeiro
403.335
284.094
Recebimentos
(32.707)
(31.867)
Receita de infraestrutura (Nota 19)
26.790
2.645
Remuneração do ativo de concessão contratual
42.278
31.666
(Nota 19)
Ajuste de remuneração do ativo contratual (Nota 19)
54.640
116.797
Total
494.336
403.335
Circulante
38.203
32.707
Não circulante
456.133
370.628
Ocorreram efeitos capturados no exercício de 2019 decorrentes de revisões
em premissas e conceitos anteriormente utilizados para melhor refletir a realidade do negócio e os aspectos técnicos contábeis a serem seguidos de
acordo com o Ofício Circular CVM nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020.
Os mesmos tiveram consequentemente efeitos nas notas 14, 15 e 19. 11.
Fornecedores. A Companhia possui os seguintes saldos em aberto de fornecedores:
2020
2019
CIRCULANTE
Equipamentos
122
26
Fornecimento de Cabos
139
Prestação de Serviços
1.155
42.539
Serviço de supressão vegetal
123
107
Serviços Técnicos
546
1.931
Outros
126
160
Total
2.211
44.763
13. Debêntures e financiamentos. Posição das debêntures e financiamentos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 conforme segue:
2020
2019
DEBÊNTURES E FINANCIAMENTOS
(Reapresentado)
Debêntures (i)
Saldo inicial
61.640
57.068
Captação
410.000
Amortização de principal
(62.113)
Pagamento de juros
(5.875)
(4.733)
Juros provisionados
14.223
7.026
Custo de transação
(31.134)
2.279
Total
386.741
61.640
Financiamento BNDES (ii)
Saldo inicial
159.244
165.130
Captação
870
Amortização de principal
(165.218)
(6.341)
Pagamento de juros
(5.157)
(13.432)
Juros provisionados
10.261
13.887
159.244
Total
Total de debêntures e financiamentos
386.741
220.884
Circulante
2.299
9.763
Não circulante
384.442
211.121
(i) Debêntures. Em 15 de outubro de 2014 foi efetuada a 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional não conversíveis em ações, no valor de R$ 44.450.
Foi efetuada a aquisição antecipada facultativa total em 27 de novembro de
2020, com seu consequente cancelamento, e Exoneração das Garantias:
(a) Contrato de Penhor da Totalidade das Ações de Emissão da Linhas de
Taubaté Transmissora de Energia S.A; (b) Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças; (c) Carta de Fiança N9 2.072.337-8, emitida pelo Banco Bradesco S.A.; (d) Carta de Fiança
N9 100415020014200/100415120180500 emitida pelo Banco Itaú S.A. Em
20 de novembro de 2020, foi efetuada com sucesso a 5ª (Quinta) Emissão
de Debêntures Simples, com selo verde, nos termos da ICVM nº 476, numa
operação coordenada por grandes bancos, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, no valor de
R$ 410.000. O selo verde das debêntures foi obtido com base em parecer
emitido por consultoria especializada. Como parte do processo de emissão,
a companhia teve ainda o seu risco de crédito avaliado pela Fitch Ratings, e
obteve nota “AAA”, o que reforça a característica de solidez do seu projeto. A
Companhia passa a contar, com a nova emissão, com um financiamento com
taxas mais baixas e uma estrutura de capital mais adequada às necessidades
de investimentos. O vencimento do principal ocorrerá em 2038 e a carência
do principal e juros será estendida até 2022. Características: • Debentures de
Infraestrutura, classificação de risco (rating) “AAA(bra)”, • Remuneração: IPCA
+ 5,09% a.a. • Pagamentos: em 17(dezessete) parcelas, anualmente, sendo o
primeiro pagamento devido em 15 de outubro de 2022. • Covenants: Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual 1,2x exigidos após doze meses
da entrada em operação plena. Os recursos captados por meio das Debêntures foram exclusiva e integralmente alocados para: (a) quitação integral do
saldo devedor do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
nº14.2.1128.1, celebrado pela Emissora com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”); (b) aquisição antecipada facultativa
total, operacionalizada através recompra total no mercado secundário das debêntures da 4ª (quarta) emissão pública de debêntures da Emissora; (c) à implementação das instalações de transmissão de energia elétrica, relativas ao
Lote J do Leilão ANEEL nº 04/2011-ANEEL, conforme o Contrato de Concessão ANEEL 020/2011, nos termos da Lei 12.431. (ii) Financiamento BNDES.
Em 30 de dezembro de 2014 foi celebrando com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social contrato de financiamento Subcrédito A, sendo
aditado em 10 de maio de 2016 o Subcrédito B e em 03 de junho de 2020 o
Subcrédito C. Subcrédito “A” - desembolsados R$96.000.000,00 (noventa e
seis milhões de reais); Subcrédito “B” - R$54.000.000,00 (cinquenta e quatro
milhões de reais); Subcrédito “E” - destinados a investimentos sociais no entorno do PROJETO: R$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais). A
quitação integral do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
nº 14.2.1128.1 ocorreu em 27 de novembro de 2020, com consequente liberação de: (a) penhor constituído, por meio do Contrato de Penhor da Totalidade
das Ações de Emissão da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A.,
celebrado em 30 de março de 2015; (b) exoneração das obrigações assumidas por meio do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de
Contas e Outras Avenças, celebrado em 08 de agosto de 2015 e aditado em
16 de março de 2018 e em 03 de junho de 2020; (c) exoneração das Cartas
de Fiança Bancária, nº 2.072.339-4, emitidas pelo Banco Bradesco S.A, e
Carta de Fiança Bancária nº 100415020015100/100415020015200, emitida
pelo Banco Itaú S.A. As posições das debêntures e das amortizações do saldo
de longo prazo, a partir de 2020 obedecem ao seguinte escalonamento anual:
AMORTIZAÇÃO NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO
2022
2.634
2023
4.446
2024
4.777
2025 até 2038
372.585
Total
384.442
Custos de transação (comissões bancárias e IOF). Estes custos são compostos por gastos com comissões bancárias e IOF pagas nos exercícios de
2020 e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido como
despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos créditos.
14. PIS e COFINS diferidos. Refere-se ao PIS e COFINS diferidos calculados
sobre os efeitos da receita com construção dos ativos de concessão.
PIS E COFINS DIFERIDOS
Em 31 de dezembro de 2019
37.308
8.418
Adição em 2020
Em 31 de dezembro de 2020
45.726
15. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2020, a reconciliação das despesas de imposto de
renda e de contribuição social apresentada no resultado era como segue:
31/12/2020
31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social
(Reapresentado)
Lucro antes do IR/CSLL
53.152
77.103
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34%
Imposto calculado com base em alíquota legal
(18.072)
(26.215)
Adições /Exclusões
(419)
(1.612)
Despesa de imposto de renda e
contribuição social
(18.491)
(27.827)
IR e CSLL Diferido
(18.491)
(27.827)
IR e CSLL Corrente e Diferidos
(18.491)
(27.827)
Alíquota Efetiva
34,79%
36,09%
IRPJ E CSLL DIFERIDOS
76.733
Em 31 de dezembro de 2019
Reversão em 2020
(18.491)
Em 31 de dezembro de 2020
58.242
Os valores de impostos de renda e contribuição social diferidos ativos originam-se basicamente dos prejuízos contábeis. Esses ativos serão realizados
integralmente ao longo do contrato de concessão. A Companhia iniciou parte de suas operações em outubro de 2017 e em 12 de fevereiro de 2021 o
seccionamento da linha de transmissão em 345kv Adrianópolis-Jacarepaguá
foi energizado, tornando o empreendimento 100% operacional. Os estudos
técnicos de viabilidade, apreciados e aprovados pela Diretoria da Companhia,
indicam a plena recuperação dos valores de impostos diferidos reconhecidos.
Esses valores correspondem às melhores estimativas da Administração sobre
a evolução futura do mercado que a Companhia opera. A expectativa de realização de tributos diferidos ativos está demonstrada a seguir:
Acima de 5 anos
2021
2022
2023
2024
2025
até 2036 Total
233
430
823
1.208
1.582
53.966 58.242
16. Provisões. Em 31 de dezembro de 2020, os saldos de provisões correspondem a:
2020
2019
PROVISÕES DEMANDAS JUDICIAIS
Ambientais (i)
70
68
Cíveis (ii)
409
30
Fundiário (iii)
25.965
23.454
Regulatório
488
Trabalhistas (iv)
698
464
Total
27.630
24.016
As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo
probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são constituídas para
todas as demandas judiciais para os quais é provável que uma saída de recur-
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sos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita. As demandas judiciais com probabilidade de perda provável são como
segue: (i) Ambientais. A Companhia está envolvida em processo administrativo ambiental relacionado a descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. (ii) Cíveis. A Companhia está envolvida em processos
cíveis relacionados a indenizações e cobranças decorrentes da sua própria
atividade, isto é, operar e manter suas linhas de transmissão, subestações e
equipamentos nos termos do contrato de concessão de serviços públicos de
transmissão de energia elétrica. (iii) Fundiário. A Companhia está envolvida
em processo fundiário para constituição de servidão administrativa e desapropriação para a instalação e exploração de suas linhas de transmissão. O
valor de perda mais relevante refere-se a uma ação de desapropriação de
área de 35 mil hectares localizada no município de Nova Iguaçu (RJ), na qual,
em 2019, ocorreu a sentença do processo. A Companhia apresentou recurso
de apelação, que ainda aguarda julgamento pelo Tribunal. (iv) Trabalhistas.
A Companhia responde por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras,
adicional de periculosidade entre outros. (a) Processos com probabilidade de perda classificada como possível. A Companhia e suas controladas
possuem ações de natureza ambiental, cível, fundiária, regulatória, trabalhista
e tributária, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como perda possível, para
as quais não constitui provisão, no montante estimado de R$ 109.436 em 31
de dezembro de 2020 (R$ 111.372 em 31 de dezembro de 2019).
CLASSIFICAÇÃO
QUANTIDADE
TOTAL
Ambiental
2
62
Cível
3
521
Fundiário (i)
48
76.702
Regulatório (ii)
3
26.411
Trabalhistas
7
5.261
Tributário
1
479
Total
64
109.436
(i) Fundiário - Constituição de Servidão Administrativa.• Ação de desapropriação ajuizada pela LTTE contra a Ciferal e demais Réus com o objetivo de
desapropriar uma área de 35 mil hectares, onde está localizada a SE Nova
Iguaçu. A oferta inicial da LTTE foi de R$ 7.185 e a perícia prévia indicou
como valor de justa indenização R$ 8.500, os quais foram integralmente depositados pela LTTE em juízo para a imissão provisória na posse. Os Réus
contestaram o valor de indenização e requereram a desapropriação indireta
da área não pleiteada pela LTTE. Foi realizada nova perícia e o laudo definitivo estimou o valor da indenização em R$ 15.442 (maio/17). A sentença
julgou procedente a ação, acolhendo a perícia de forma a determinar a desapropriação da área indicada pela LTTE em sua inicial, pelo valor de R$
15.442, além de declarar a desapropriação da área remanescente dos Réus,
com o pagamento de R$ 44,12 por m² (remanescente de 532.357.95 m²). Os
valores devem ser atualizados desde a data do laudo e acrescidos de juros
moratórios, a contar do trânsito em julgado, e compensatórios, a contar da
prévia imissão na posse, além de a sentença ter condenado a LTTE aos ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios no valor de 5% sobre a diferença
entre o valor oferecido e o valor da indenização. Em maio de 2019 foi interposto recurso de apelação, aguardando julgamento. O valor da perda possível é
R$ 53.144. • Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de Ilha
dos Mineiros Extração Mineral Ltda., iniciada em 2013, em virtude da instalação das Linhas de Transmissão que passam no local denominado fazenda
Ilha dos Mineiros, em Queimados/RJ. Tal medida judicial busca assegurar a
instalação e manutenção destas linhas em terras particulares, mediante o pagamento de indenizações aos proprietários. Ainda em 2013, a LTTE foi imitida
na posse, mediante depósito garantia. Este processo ainda aguarda julgamento para definição do valor de indenização. O valor da perda possível é R$
5.169. • Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de Márcio
Rocha Porto e outros, iniciada em 2013, decorrente da instalação das Linhas
de Transmissão que passam em Nova Iguaçu/RJ. Tal medida judicial busca
assegurar a instalação e manutenção destas linhas em terras particulares,
mediante o pagamento de indenizações aos proprietários. Em 2014, a LTTE
foi imitida na posse, mediante depósito garantia. Este processo ainda aguarda
julgamento. O valor da perda possível é R$ 2.201. • Ação de Constituição de
Servidão Administrativa em face de CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A,
iniciada em 2013, decorrente da instalação das Linhas de Transmissão que
passam em Nova Iguaçu/RJ, buscando assegurar a instalação e manutenção
destas linhas em terras particulares, mediante o pagamento de indenizações
aos proprietários. Em 2017, a LTTE foi imitida na posse, mediante depósito
garantia. Este processo ainda aguarda julgamento. O valor da perda possível
é R$ 1.764. • Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de
Donatello Granadeiro Guimarães e outros, iniciada em 2014, decorrente da
instalação das Linhas de Transmissão que passam em Nova Iguaçu/RJ. Tal
medida judicial busca assegurar a instalação e manutenção destas linhas em
terras particulares, mediante o pagamento de indenizações aos proprietários.
Em 2017, a LTTE foi imitida na posse, mediante depósito garantia. Este processo ainda aguarda julgamento. O valor da perda possível é de R$ 1.688. (ii)
Regulatório – Execução de Garantia. • Processo administrativo por meio do
qual a ANEEL busca a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato
em virtude do atraso na entrega do empreendimento. A tese defendida pela
empresa baseia-se na inocorrência das condições contratuais para a execução da garantia, tendo em vista a existência de fatos justificadores do atraso.
Em decorrência deste processo administrativo, a Companhia impetrou Mandado de Segurança, em que foi proferida decisão desfavorável, e, atualmente,
está aguardando julgamento do recurso, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, a fim de impedir a execução da garantia pela ANEEL até o julgamento final
do Mandado de Segurança. O valor da causa é R$ 25.968.

17. Adiantamento a Futuro Aumento de Capital
ADIANTAMENTO A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2019
AFAC Gemini Energy S.A. em 26 de outubro de 2020 (i)
5.000
5.000
AFAC Gemini Energy S.A. em 25 de novembro de 2020 (i)
Em 31 de dezembro de 2020
10.000
(i) O aumento de capital deverá ser formalizado na próxima Assembleia Geral
da Companhia ou em um prazo de até 120 dias a contar do fim do exercício
social, o que ocorrer primeiro. 18. Patrimônio líquido. (a) Capital social. O
capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 446.274
(2019 – R$ 416.006), está representado por 446.274 mil ações ordinárias de
R$ 1,00 cada. No ano de 2020, ocorreu aumento de capital na Companhia em
R$ 30.268 conforme Assembleias Geral Extraordinárias: (i) 31 de março de
2020 no valor de R$ 2.898, (ii) 22 de abril de 2020 no valor de R$ 10.000 e,
(iii) 29 de abril de 2020 no valor de R$ 17.370. A composição do capital social
subscrito da Companhia é como se segue:
ORDINÁRIAS
ACIONISTAS
Gemini Energy S.A. (i)
446.274.000
(b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades
Anônimas. (a) Lucro por ação. O cálculo do lucro básico e diluído por ação em
31 de dezembro de 2020 e de 2019 foi calculado com o lucro líquido do período
e o número médio ponderado de ações conforme demonstrado abaixo:
2020
2019
NUMERADOR
(Reapresentado)
Lucro líquido do período atribuído aos acionistas
controladores
34.661
49.276
DENOMINADOR (EM MILHARES DE AÇÕES)
Média ponderada do número de ações (i)
436.828
416.006
LUCRO POR AÇÃO
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
ordinária por lote de mil ações
79,35
118,45
(i) Média ponderada do número de ações
DATA
VALOR
% DIAS
MÉDIA
01 de janeiro de 2020
416.006
100%
416.006
31 de março de 2020
2.898
75%
2.183
22 de abril de 2020
10.000
69%
6.932
29 de abril de 2020
17.370
67%
11.707
Total
446.274
436.828
19. Receita
2020
2019
RECEITA
(Reapresentado)
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita de operação e manutenção (Nota 11) (i)
5.592
5.448
Receita de infraestrutura (Nota 11) (i)
26.790
2.645
Remuneração do ativo de concessão contratual
(Nota 11) (ii)
42.278
31.666
Ajuste de remuneração do ativo de contrato (iii)
54.640
116.797
Outras receitas
(3.060)
(3.641)
126.240
152.915
PIS e COFINS
(2.072)
(2.988)
PIS e COFINS diferido (Nota 14)
(8.418)
(11.029)
(1.483)
(303)
Quota para RGR, TFSEE e P&D
(11.973)
(14.320)
Total
114.267
138.595
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manutenção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação
de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de
serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços
de operação e manutenção são reconhecidas no período no qual os serviços são prestados pela Companhia, bem como parcela de ajuste. Quando a
Companhia presta mais de um serviço em um contrato de concessão, a remuneração recebida é alocada por referência aos valores justos relativos dos
serviços entregues. (ii) Remuneração dos ativos de concessão. A receita
de juros é reconhecida pela taxa de juros de mercado que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo futuro de recebimento de caixa que remunera o
investimento da infraestrutura de transmissão. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada
contrato de concessão. (iii) Ajuste de remuneração do ativo de contrato.
Ajuste referente a revisão de investimento para conclusão do seccionamento
da linha de transmissão em 345kv.
20. Custo dos serviços implementação da infraestrutura e O&M
CUSTO DE
CUSTOS
IMPLEMENTAÇÃO CUSTO DE O&M
2020
Serviços de operação e
manutenção
(5.021)
(5.021)
Prestação de serviços
(22.400)
(3.432) (25.832)
Assessoria
(2)
(2)
Indenizações
(930)
(2.150)
(3.080)
Tributos
(17)
(17)
Pessoal
(329)
(329)
Outros
(151)
(39)
(190)
Total
(23.829)
(10.642) (34.471)
CUSTO DE
IMPLEMENTAÇÃO CUSTO DE O&M
2019
CUSTOS
Serviços de operação e
manutenção
(4.593)
(4.593)
Estudos e Projetos
(19)
(19)
Licença de instalação
(30)
(12)
(42)

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Taubaté
Transmissora de Energia S.A. Opinião . Examinamos as demonstrações
financeiras da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia 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 Linhas de Taubaté
Transmissora de Energia 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 es com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting
Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board
- IASB”. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Reapresentação das
demonstrações financeiras comparativas. Em 30 de março de 2020, emitimos
relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora
estão sendo reapresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 1.5
às demonstrações financeiras. Este relatório de auditoria emitido nessa data
considera essa reapresentação e substitui o relatório anteriormente emitido
na data supracitada. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto. Outros assuntos. O exame das demonstrações financeiras referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, preparadas originalmente antes
dos ajustes decorrentes de ajustes nas premissas anteriormente adotadas
quando da adoção do pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15 descritos na
nota 1.5, foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente,
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que emitiram relatório de auditoria sem modificação, com data de 27 de março de
2019. Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 2020,
examinamos também os ajustes descritos na Nota Explicativa 1.5 que foram
efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações
financeiras de 2018 (saldos de abertura – 1º de janeiro de 2019). Em nossa
opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos
contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos
sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de
2018 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração
sobre as demonstrações financeiras de 2018 tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas
pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando e 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 Administração 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 de uma auditoria realizada de acordo

Prestação de serviços
(982)
Assessoria
(1)
Indenizações
Tributos
(11)
Pessoal
(785)
(524)
Outros
Total
(2.352)
21. Despesas gerais e administrativas
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesa de Pessoal
Provisão para contingências e litígios
Serviços de terceiros
Outras despesas gerais e administrativas
Total
22. Receitas (despesas) financeiras, líquidas
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS
DESPESAS FINANCEIRAS
Juros sobre debêntures e financiamentos
Juros contratuais
Comissão de fiança bancária (i)
Outras despesas financeiras (ii)

(411)
(27)
(2)
(5.045)

(1.393)
(1)
(27)
(11)
(785)
(526)
(7.397)

2020
(1.022)
(2.076)
(2.877)
(579)
(6.554)

2019
(247)
(22.710)
(1.433)
(167)
(24.557)

2020

2019

(24.484)
(26)
24.808
(21.001)
(20.703)

(20.913)
(7.723)
(1.285)
(29.921)

RECEITAS FINANCEIRAS
Variação cambial
Receita de aplicações financeiras

2
611
383
613
383
Resultado financeiro, líquido
(20.090) (29.538)
(i) Comissão de fiança bancária. Refere-se a reversão de provisão de pagamento que seria feito aos fiadores das debêntures emitidas em outubro de
2014 e do financiamento captado no mesmo ano, caso a obra do seccionamento da linha de transmissão em 345kV não estivesse concluída no prazo
acordado. Devido a quitação e aquisição antecipada do financiamento e das
debentures citados acima, a provisão foi revertida. Adicionalmente, a obra do
seccionamento da linha de transmissão em 345kV foi concluída no dia 12 de
fevereiro de 2021, conforme citada na nota de contexto operacional, 1.1, antes
do prazo acordado na fiança. (ii) Outras despesas financeiras. Refere-se a
taxa de antecipação e prêmio pagos pela quitação antecipada do financiamento captado com o BNDES em dezembro de 2014 com vencimento em 2029 e
pela aquisição antecipada e facultativa das debentures emitidas em outubro
de 2014 com vencimento em 2030.
23. Outras divulgações sobre os fluxos de caixa
(a) Reconciliação da dívida líquida
2020
2019
RECONCILIAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos de curto prazo
2.299
9.763
Empréstimos de longo prazo
384.442
211.121
Total da dívida
386.741
220.884
Caixa e equivalentes de caixa
(142.912)
(2.256)
Dívida líquida
243.829
218.628
Empréstimos
Debêntures
bancários
e outros
Caixa e
Circu- Não cir- Circu- Não cir- Total da equiva- Dívida
lante culante lante culante dívida lentes líquida
Dívida liquida em
31/12/2019
7.436 151.805 2.327 59.316 220.884 (2.256) 218.628
Movimentações
que afetaram o
fluxo de caixa
(8.306) (151.805) (28) (84.874) (245.013) (140.656) (385.669)
Aquisição/novos
arrendamentos
870
- 410.000 410.870
- 410.870
Movimentações
que não afetaram
o fluxo de caixa
Dívida liquida
- 2.299 384.442 386.741 (142.912) 243.829
em 31/12/2020
24. Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e orientação dos consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020,
a Companhia apresenta as seguintes apólices de seguro:
IMPORTÂNCIA
RAMO
VIGÊNCIA
SEGURADA
Responsabilidade Civil Geral
13/06/2020 a 13/06/2021
10.000
Riscos de Engenharia
24/06/2020 a 15/02/2021
83.575
Riscos Operacionais SE
13/06/2020 a 13/06/2021
200.000
Riscos Operacionais LT
13/11/2020 a 13/06/2021
200.000
Riscos Civil Obra
30/06/2020 a 15/02/2021
10.000
Seguro Garantia Executante
29/12/2020 a 15/03/2021
21.250
Frota
30/05/2020 a 30/05/2021
200
MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO
Diretoria Executiva
Meton Barreto de Morais Neto
Diretor Presidente
Luciana Borges Araujo Amaral
Diretora Administrativa Financeira
Antonio Lisboa Salles Neto
Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores
Controller
Juliana Silva Gomes Madureira - CRC-RJ-116377/O-8
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da 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 a 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
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Parceria para acelerar projetos de usinas solares de aluguel

A

tuantes no mercado nacional de
energias renováveis e cada vez mais alinhadas as práticas ESG (Environmental, Social and
Corporate Governace) a
Enerzee e Faro Energy assumem parceria comercial
com foco central na aceleração de projetos para usinas solares de aluguel em
todo Brasil. Esta parceria

estrategicamente fortalece o braço em usinas para
locação já trabalhado pela Enerzee e possibilitará
aos grandes players de todo mercado nacional uma
maior oferta em usinas locáveis.
A Enerzee é uma empresa voltada à sustentabilidade econômica, financeira e
do planeta, dentro da maior
tendência global: o merca-

do de energias sustentáveis.
Sua missão é democratizar
o crescimento do uso de
energia solar no Brasil e
fazer da Enerzee o veículo
para mudarmos a história
da energia sustentável no
planeta.
“Visamos ampliar a oferta de soluções aos clientes
Enerzee, nos unimos a uma
empresa com projetos em
operação e construção em

vários estados do Brasil,
que busca alcançar a marca de 200 MWp sob gestão
nesse ano”, afirma o CEO
da Enerzee Alexandre Sperafico.
A Faro Energy é uma
investidora em projetos de
energia renovável, com 46
MWp de usinas solares em
operação e mais de R$ 280
milhões investidos desde sua criação em 2016.

A empresa se responsabiliza por todas as etapas
do projeto de uma usina
solar, desde o desenvolvimento até a sua operação
e manutenção.
“Através da parceria
com a Enerzee, esperamos
ampliar nossos investimentos no Centro Oeste e
elevar a oferta de energia
solar aos clientes Enerzee.
A partir do modelo de lo-

cação de usinas, a Faro,
contando com o elevado
padrão de qualidade Enerzee, realiza a construção
da usina solar, e o cliente
por sua vez, tem acesso à
um custo mais barato de
energia, sem a necessidade
de realizar nenhum investimento”, comenta Douglas Rezende, Head of
Business Development da
Faro Energy.
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Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.234.027/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO FINDO EM 31/12/2020
Carta do Diretor de Relações com Investidores. Srs. Acionistas, Submetemos demonstrado na tabela abaixo e comparado com 2019.
superação das históricas fragilidades sistêmicas no fornecimento de energia e espara apreciação, os presentes Comentários de Desempenho e as DemonstraDisponibilidade
tabelecer os padrões de excelência com que é comprometida. Mais detalhamento
Função
transmissão
(por
ções Financeiras da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (“Macapá” CONC.
Jan/20 a Dezemsobre o evento está sendo explicado nas demonstrações financeiras 2020 da Cia.,
tipo
e
nivel
de
tensão)
2019
2020
ou “Cia.”), com Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao período
Dez/2020 bro/2020 nota 1.6. Desempenho Econômico-Financeiro. As informações financeiras infindo em 31/12/2020. A Cia. registrou em 31/12/2020 um resultado operacional
LT 500 kV
100,00% 99,98% 99,98% 100,00% termediárias foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
positivo de R$ 59.034. Por outro lado, o resultado financeiro negativo foi de R$
BCS 500kV
100,00% 99,97% 99,97% 100,00% Brasil e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Inter51.703. Com isso, o lucro líquido do período de 2020 foi de R$ 4.354. A Cia.
RT 500 kV
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% national Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no
apresentou, em 2020, condições financeiras e patrimoniais adequadas para deATR 500/138 kV
99,97% 99,83% 99,83%
99,89%
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os ProLMTE
senvolver as suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas
CE 500 kV
99,61% 99,99% 99,99%
99,90%
nunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Proobrigações de curto, médio e LP. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia
TR 230/69 kV
97,66% 76,67% 76,67%
70,76%
nunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM - CVM. A Cia. aplicou as
S.A. reafirma o seu compromisso de desenvolvimento do país, ao mesmo tempo
LT 230 kV
99,97% 99,94% 99,94% 100,00% políticas contábeis definidas na nota explicativa nº 1.4 das informações financeiem que agradece a todos os seus Acionistas, Conselho de Administração, colaCE 230 kV
99,92% 99,91% 99,91% 100,00% ras intermediárias, em todos os exercícios apresentados. Na preparação destas
boradores, clientes, fornecedores e os Governos Municipais, Estadual e Federal. A Linha de Transmissão sofreu desligamentos automáticos em dezembro de informações financeiras intermediárias, a Cia. adotou ainda todos os pronunciaAntonio Lisboa Salles Neto - Diretor de Relações com Investidores
2020, assim como nos últimos 12 meses, resultando nos indicadores da tabela mentos e respectivas interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo
Histórico. A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. (“LMTE” ou abaixo comparado com 2019.
CPC e aprovados pelo CFC, que juntamente com as práticas contábeis incluídas
“Cia.”), S.A. de capital aberto foi constituída em 7/07/08 e está estabelecida no
na legislação societária brasileira são denominados como práticas contábeis adoTaxa
de
falha
Rio de Janeiro, com filiais no Amapá e Pará. A Macapá é uma concessionária CONC. Função transmissão (por
tadas no Brasil. Abaixo, apresentamos tabelas e explicações sobre as variações
Jan/20
a
Dezemtipo e nivel de tensão)
2019
2020 Dez/2020 bro/2020 significativas nas demonstrações de resultado da Cia. (em milhares de reais):
do serviço público de transmissão de energia elétrica, sendo controlada diretamente pela Isolux Energia e Participações S.A. que detém 85,04% do capital
LT 500 kV
0,57
0,43
0,43
0,14
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
31 de dezembro
social da Cia. e os outros 14,96% pertencem ao Fundo de Desenvolvimento
BCS 500kV
0,50
1,50
1,50
0,50
(em milhares de R$, exceto
%
da Amazônia – FDA. A Cia. tem por objetivo social exclusivo a exploração de
RT 500 kV
percentuais)
Variação
concessões de serviços públicos de transmissão, prestados mediante a imATR 500/138 kV
% Total
% Total 2020/
plantação, operação e manutenção de instalações de transmissão, incluindo os LMTE
CE 500 kV
3,01
Receita líquida
2020
ROL
2019
ROL
2019
serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de
TR 230/69 kV
0,82
3,65
3,91
Receita líquida
94.336 100,00 59.891 100,00
57,51
reserva, programação, medições e demais serviços complementares necesLT 230 kV
1,05
3,46
3,46
1,05
Custo de operação e
sários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos
CE 230 kV
2,00
7,01
7,01
1,00
manutenção
(15.986) (16,95) (11.240) (18,77) (42,22)
na legislação e regulamentos. No dia 16/10/08, a Cia. assinou com a União, A diminuição da disponibilidade e o aumento da taxa de falha em 2020 refletem o Lucro bruto (prejuízo)
78.350
83,05 48.651 81,23
61,04
por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 009/08 - ANEEL, que regu- evento ocorrido em 03/11/2020 em que um curto-circuito interno culminou no in- Despesas gerais e
la a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, cêndio do Transformador 01 - 230/69/13,8 kV (7TR01) da Subestação Macapá (SE administrativas
(19.316) (20,48) (13.262) (22,14) 45,65
para implantação, operação e manutenção das instalações de transmissão de Macapá), e, por sobrecarga, no desligamento automático do Transformador 03 - Lucro (prejuízo) operacional 59.034
62,58 35.389 59,09
66,81
energia elétrica, compostas pelos seguintes trechos: linha de transmissão em 230/69/13,8 kV (7TR03). Com isso, o suprimento de energia do Estado do Amapá, Despesas financeiras
(52.282) (55,42) (60.680) (101,32) (13,84)
500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 374 km, com origem na que dependia no momento da ocorrência quase que exclusivamente das instala- Receitas financeiras
579
0,61
2.915
4,87
(80,14)
subestação Oriximiná e término na subestação Jurupari, ambas localizadas no ções de transmissão da LMTE, acabou sendo temporariamente comprometido. Receitas (despesas)
estado do Pará; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com extensão Com esse incidente, aproximadamente 765 mil pessoas, em 13 cidades, incluindo financeiras líquidas
(51.703) (54,81) (57.765) (96,45) (10,49)
aproximada de 95 km, com origem na subestação Jurupari e término na su- a capital Macapá, ficaram parcialmente sem energia elétrica. Adicionalmente, na Lucro (prejuízo) antes do
bestação Laranjal, localizada no estado do Amapá; linha de transmissão em data da ocorrência, o Transformador 02 - 230/69/13,8 kV (7TR02), com função IR e da contribuição social 7.331
7,77 (22.376) (37,36) (132,76)
230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 244 km, com origem na primária de atuar como reserva, encontrava-se em manutenção por razão de uma IR e contribuição social
subestação Laranjal e término na subestação Macapá, no estado do Amapá; ocorrência em 30/12/2019, tendo todos os passos sido informados aos órgãos diferidos
(2.977)
(3,16) 8.135 13,58 (136,59)
subestação Oriximiná 500/138 kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 competentes, conforme procedimentos da regulação setorial. Após o ocorrido, a Lucro (prejuízo) líquido do
kV (200 MVA); subestação Macapá em 230/69 kV (450 MVA) e ampliação da Cia. tomou as providências cabíveis de forma prioritária e, através da substituição período
4.354
4,62 (14.241) (23,78) (130,57)
subestação Jurupari em 500 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de de peças e com o acompanhamento e suporte do grupo de trabalho composto, Receita Operacional Líquida. A receita operacional líquida aumentou em
linha, barramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de além da LMTE, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), Operador Nacional do comparação com 2019 devido ao ajuste da revisão tarifária que ocorreu em
capacitores em série e em derivação, compensador estático, instalações vin- Sistema Elétrico (ONS), ANEEL, Cia. de Eletricidade do Amapá (CEA) e Eletro- 2019 conforme a cláusula sétima do contrato de concessão da Cia. que ocorre a
culadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, norte, com suporte das Forças Armadas, 60% a 70% da capacidade de carga total cada 5 anos o qual reduziu a RAP em 8,406%, conforme Resolução Homologaproteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O Con- necessária no estado do Amapá foi reestabelecida em 07 de novembro, ou seja, tória nº 2.556 de 11/09/2019. Custo de operação e manutenção. O aumento
trato estabelece uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de R$ 71.880, sendo 3 dias após o incidente. As operações na SE Macapá, objeto da concessão da em 2020 ocorre devido basicamente aos custos referentes aos transformadoreajustada anualmente pela ANEEL. Em 14/07/2020, a ANEEL, de acordo com LMTE, foram 100% normalizadas no dia 24 de novembro, após a transferência de res que sofreram um incêndio em 03/11/2020. Desde então, a Cia. trabalhou ina Resolução Homologatória nº 2.725, estabeleceu a receita anual da Cia. em um transformador de alta voltagem da Subestação de Laranjal do Jari para a Su- cansavelmente, tomando todas as providências cabíveis para a recomposição
R$ 116.025, para o período de 1°/07/2020 a 30/06/2021. Composição Acioná- bestação do Macapá. Ainda segundo as diretrizes do Gabinete de Crise, a LMTE das instalações de transmissão sob sua responsabilidade, fato que ocorreu em
ria. O capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$ 667.013, represen- realizou a transferência de um terceiro Transformador cedido a título oneroso por 24 de novembro quando 100% das operações da SE Macapá foram normalizatado por 667.013 milhões de ações ordinárias. A composição do capital social outra concessionária do setor e vindo de Boa Vista - Roraima, conseguindo, com dos após a transferência de um transformador de alta voltagem. Além disso, a
subscrito da Cia. é como se segue:
muito esforço, após diversas e complexas etapas, disponibilizá-lo para operação Cia. disponibilizou um terceiro transformador cedido à título oneroso por outra
ORDINÁRIAS em 23/12/2020, de forma antecipada às previsões. Como parte das ações de de- concessionária conforme diretrizes do Gabinete de Crise. Despesas gerais e
ACIONISTAS
Gemini Energy S.A.
567.260.000 finitivo reestabelecimento das instalações da Cia., foi contratada junto ao fornece- administrativas. O aumento em 2020 refere-se basicamente a contingências
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA
99.753.209 dor ABB a aquisição de 2 novos transformadores de 230/69/13,8kV 150MVA, que e serviços jurídicos. EBITDA. A Composição do EBITDA de 31/12/2020, bem
Desempenho Operacional. Dentro das obrigações do Contrato de Concessão, deverão ser entregues na SE Macapá em agosto/2021, conforme descrito na Nota como do mesmo período de 2019 é de:
a PLENA - Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda., uma 10 das demonstrações financeiras. Contratou-se, ainda, com a WEG, o reparo EBITDA
31 de dezembro
empresa também controlada diretamente pela Gemini Energy S.A., é a respon- do TR2 que deverá ser entregue na SE Macapá em novembro/2021. Todas as (em milhares de R$, exceto percentuais)
% Variação
sável pela manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica. A providências estão sendo acompanhadas e validadas pelo ONS, MME e ANEEL,
2020
2019
2020/2019
PLENA possui vasta experiência atuando desde a entrada em operação da linha bem como os seguros dos equipamentos avariados devidamente acionados. Em Lucro (Prejuízo) líquido do período
4.354
(14.241)
130,57
de transmissão de algumas empresas, tendo implantado em 2014 seu próprio paralelo às atividades técnicas e consoante ao seu programa de ASG (Ambien- IR e contribuição social corrente e diferido
2.977
(8.135)
136,59
Centro de Operação Remoto do Sistema atuando na Gestão centralizada dos tal, Social e Governança), durante o período mais agudo da ocorrência, a fim de Despesas (receitas) financeiras, líquidas
51.703
57.765
10,49
ativos de transmissão. A COTESA é a responsável pela operação das instala- minimizar os efeitos sobre a população, sobretudo a parcela mais vulnerável, a EBIT
59.034
35.389
66,81
ções de energia elétrica e possui um Centro de Operações próprio e uma equipe LMTE realizou a distribuição de kits formados por cestas básicas, água mineral Depreciação e amortização
400
(3)
13.433,33
treinada e certificada para atuar dentro dos requisitos operativos e para assegurar e kit anticovid-19 nos municípios de Macapá e Santana, beneficiando um total EBTIDA
59.434
35.386
67,96
a disponibilidade dos sistemas operados. Atualmente, opera cerca de 1.500 MW de 4.000 famílias. Atualmente a Cia. estuda parcerias para tornar permanente o Receita Operacional Líquida – ROL
94.336
59.891
57,51
entre Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, Linhas de Transmissão de Alta Ten- apoio a projetos sociais na localidade. Reiteramos que a LMTE trabalhou incan- Margem do EBTIDA %
63,00% 59,08%
6,63
são e PCHs. Temas operacionais relevantes em 2020. As funções transmissão savelmente para o restabelecimento de 100% de transporte de carga necessária Em linhas gerais o EBTIDA representa o quanto a empresa gera de recursos conda LMTE estiveram disponíveis em 2020 acima de 70,76 % do tempo mensal, para o atendimento à população, com segurança. Não obstante, segue disposta siderando apenas as suas atividades operacionais, é o lucro antes dos juros, imregistrando um acumulado acima de 76,67% nos últimos 12 meses, conforme a atuar em cooperação com as autoridades locais na busca de soluções para a postos, depreciação e amortização. IR e contribuição social diferidos. A variação do imposto reflete a variação do resultado do período que teve como principal
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 impacto o aumento da receita líquida que em 2020 não contempla o evento de
ATIVO
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
(Reapre- (Reapre- revisão tarifária – evento ocorre a cada 5 anos conforme determinado no contrato
(Reapre- (Reapresentado) sentado) de concessão. Resultado do Período. O resultado do período é obtido pela difesentado) sentado) Circulante
Adiantamento a Clientes
43
- rença entre todas as receitas e despesas do período. Como consequência combiCirculante
7.203
12.141
10.364 nação de todos os efeitos anteriormente mencionados, o lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
21.350
12.837
18.840 Fornecedores (Nota 14)
e debêntures (Nota 15)
60.358
69.056
175.776 foi de R$ 4.354. Auditores Independentes. Em conformidade com o disposto
Clientes (Nota 7)
15.986
13.828
14.897 Empréstimos
na Instrução CVM 381, de 14/01/2003, a Cia. declara que mantém contratada a
Impostos, taxas e contribuições a
Impostos a recuperar (Nota 8)
2.859
2.336
3.382 recolher (Nota 16)
10.501
10.014
10.284 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para a prestação de serviços
Ativo de concessão - Contratual Nota 9)
131.349
126.695
125.737 Outros passivos
847
790
4.504 de auditoria externa e suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão
Despesas pagas antecipadamente
421
88
89 Total do passivo circulante
78.952
92.001
200.928 de informações contábeis em atendimento às exigências do Órgão Regulador
956
1.751
82 Não circulante
Outros ativos
ANEEL, e de contratos de financiamentos, para o exercício de 2020. A Deloitte
172.921
157.535
163.027 Empréstimos e debêntures (Nota 15)
Total do ativo circulante
675.255
683.747
611.717 desde então não prestou serviços não relacionados à auditoria independente. A
Provisões (Nota 17)
16.881
13.139
10.726 política de autuação da Cia., quanto à contratação de serviços não relacionados à
Não circulante
163.768
166.806
173.512 auditoria externa junto à empresa de auditoria se fundamenta nos princípios que
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) 1.639.116 1.676.609 1.750.066 PIS e COFINS diferidos (Nota 18)
IRPJ
e
CSLL
diferidos
(Nota
19
(b))
147.389
146.403
154.537
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
7.799
2.638
5.329
preservam a independência do auditor. Agradecimentos. Ao reconhecermos que
1.003.293 1.010.095
950.492 o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos colaboraDepósitos judiciais (Nota 11)
16.467
2.337
1.177 Total do passivo não circulante
Patrimônio
líquido
(Nota
20)
dores e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo recebidos dos públicos
Partes relacionadas (Nota 12)
83.304
104.985
96.911
Capital social
667.013
667.013
667.013 com os quais nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos aos
Caixa restrito (Nota 13)
22.771
13.579
9.979 Reserva legal
18.660
18.442
18.442 nossos Acionistas, aos Srs. membros do Conselho de Administração, aos nossos
210
145
76 Reserva de capital
Títulos de renda fixa
49.496
49.496
49.496 clientes e fornecedores, aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federal e
1.769.667 1.800.293 1.863.538 Reserva de incentivo fiscal
Total do ativo não circulante
3.516
5.063
5.320
148 Reserva especial de dividendos
Imobilizado, líquido
126.721
126.101
140.342 demais autoridades, às Agências Reguladoras e aos Agentes do Setor.
1.774.730 1.805.613 1.863.686 Total do patrimônio líquido
Total do ativo não circulante
865.406
861.052
875.293 A ADMINISTRAÇÃO
1.947.651 1.963.148 2.026.713 Total do passivo
Total do ativo
1.947.651 1.963.148 2.026.713
Demonstração dos fluxos de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Demonstração das mutações no patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
Capital
Reserva Reserva
Reserva de Reserva especial Lucro (prejuízo)
31/12/2020 31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
social
legal de capital incentivo fiscal
de dividendos
acumulado
Total
(ReapreEm 31 de dezembro de 2018
667.013
20.228
49.496
254.000
990.737
sentado)
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 1.5)
(1.786)
(113.658)
- (115.444) Fluxos de caixa das atividades operacionais
Em 1° de janeiro de 2019
667.013
18.442
49.496
140.342
875.293 Lucro (prejuízo) do exercício
4.354
(14.241)
Prejuízo do exercício
(14.241)
(14.241) Ajuste para reconciliar o lucro líquido do período
Absorção do prejuízo
(14.241)
14.241
- com o caixa gerado pelas
Em 31 de dezembro de 2019
667.013
18.442
49.496
126.101
861.052 (aplicado nas) atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
4.354
4.354 Imposto de renda e contribuição
Destinação do lucro exercício
218
3.516
620
(4.354)
- social diferidos (Nota 19 (a))
986
(6.726)
Em 31 de dezembro de 2020
667.013
18.660
49.496
3.516
126.721
865.406 Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
(3.038)
(6.706)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ativo de concessão - Contratual - Remuneração (Nota 9) (140.641) (143.706)
Perda de remuneração do ativo de concessão Demonstração do resultado
Demonstração do resultado abrangente
contratual (Nota 9)
46.784
90.467
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Juros dos empréstimos (Nota 15)
49.806
56.072
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
3.742
2.413
31/12/2019 Provisões (Nota 17)
31/12/2020 31/12/2019 DEMOSTRAÇAO DO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
1.407
(1.701)
(Reapresentado) Outros
(Reapre4.354
(14.241) (Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais
sentado) Lucro (prejuízo) do exercício
126.696
125.738
4.354
(14.241) Ativo de concessão - contratual - Recebimento (Nota 9)
Receita líquida (Nota 21)
94.336
59.891 Total do resultado abrangente do exercício
Clientes (Nota 7)
(2.158)
1.069
Custo de operação e manutenção (Nota 22)
(15.986)
(11.240) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Impostos a recuperar (Nota 8)
(523)
1.054
Lucro bruto
78.350
48.651
Demonstração do valor adicionado
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
(5.161)
2.691
Despesas gerais e administrativas (Nota 22)
(19.316)
(13.262)
Para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Despesas antecipadas
(333)
1
Lucro antes do resultado financeiro
59.034
35.389
(Em milhares de reais)
Depósito judiciais (Nota 11)
(14.130)
(1.160)
Despesas financeiras (Nota 23)
(52.282)
(60.680)
21.681
(8.074)
31/12/2019 Partes relacionadas (Nota 12)
Receitas financeiras (Nota 23)
579
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(Reapresentado) Adiantamento a clientes
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(51.703)
(57.765) Receitas
(4.938)
1.777
109.017
71.601 Fornecedores (Nota 14)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
7.331
(22.376) Prestação de serviços (Nota 21)
Outros ativos
795
(1.669)
Imposto de renda e contribuição social correntes e
(2.977)
8.135 Insumos adquiridos de terceiros
3.253
(1.678)
Custo de operação e manutenção
(3.807)
(4.705) Impostos e contribuições a recolher (Nota 16)
diferidos (Nota 19(a))
57
(3.714)
(11.654)
(5.659) Outros passivos
Lucro (prejuízo) do exercício
4.354
(14.241) Serviço de terceiro
88.682
91.907
(1.701)
(128) Caixa gerado nas operações
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações - R$
6,53
(21,35) Provisões e Outros
(9.601)
(25.772)
Valor adicionado bruto
91.855
61.109 Juros pagos (Nota 15)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Depreciação e amortização
(2.766)
(9)
(400)
3 Imposto de renda e contribuição social pagos
76.315
66.126
Valor adicionado líquido produzido
91.455
61.112 Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Valor adicionado recebido em transferência
referentes ao exercício findo em 31/12/2020
(187)
(2.507)
Receitas financeiras (Nota 23)
579
2.915 Imobilizado
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
(9.192)
(3.600)
Valor adicionado total a distribuir (absorver)
92.034
64.027 Caixa restrito (Nota 13)
1. Informações gerais. 1.1. Contexto operacional. A Linhas de Macapá Trans- Distribuição do valor adicionado
(65)
(69)
Títulos de renda fixa
missora de Energia S.A. (“LMTE” ou “Companhia”), sociedade por ações de ca- Pessoal
Caixa líquido (aplicado) pelas atividades de
pital aberto, foi constituída em 7 de julho de 2008 e está estabelecida no Rio de Remunerações
(9.444)
(6.176)
(11.070)
(9.050) investimento
Janeiro, com filiais no Amapá e no Pará. A Companhia se encontra em operação, Benefícios
(1.902)
(1.646) Fluxos de caixa das atividades de financiamento
e tem por objeto social a exploração de concessões de serviços públicos de FGTS
(58.358)
(65.953)
(653)
(663) Pagamento de empréstimos (Nota 15)
transmissão de energia, prestados mediante implantação, operação e manuten- Impostos, taxas e contribuições
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
ção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessá- Federais
(58.358)
(65.953)
(14.875)
342 financiamento
rios à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Estaduais
8.513
(6.003)
(135)
(29) Aumento do caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas Taxas Regulatórias
(5.144)
(5.631) Caixa e equivalentes de caixa
e Energia. A Gemini Energy S.A., nova denominação de Isolux Energia e Partici- Remuneração de capitais de terceiros
12.837
18.840
no início do período (Nota 6)
pações S.A., desde 22 de janeiro de 2020, detêm 85,04% do capital social da Juros
(52.282)
(60.680) Caixa e equivalentes de caixa
Companhia. Os outros 14,96% pertencem ao Fundo de Desenvolvimento da Aluguéis
(1.619)
(911)
21.350
12.837
no final do período (Nota 6)
Amazônia - FDA. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada Lucros (prejuízo) do exercício
(4.354)
14.241 (*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não
pela Diretoria em 26 de março de 2021. 1.2. Concessão. Em 27 de junho de Valor adicionado retido
(92.034)
(64.027) impactaram caixa estão apresentadas na Nota 24 (a).
2008 a Isolux Ingenieria S.A. (ex-controladora da Gemini Energy) foi declarada As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
vencedora do Leilão Público nº 004/2008, realizado na Bolsa de Valores do Rio
prazo
de
operação
comercial
da
Companhia.
Em
14
de
julho
de
2020,
a
ANEEL,
Companhia
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico,
de Janeiro, para a aquisição da Concessão de Transmissão de Energia Elétrica
referente ao lote B, linha Oriximiná-Macapá. O decreto de outorga da concessão, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.725, estabeleceu a receita anu- no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações financeiras
sem número, datado de 8 de outubro de 2008, foi publicado no Diário Oficial da al da Companhia em R$ 116.025, para o período de 1° de julho de 2020 a 30 de estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. (b)
União de 9 de outubro de 2008. No dia 16 de outubro de 2008, a Companhia junho de 2021. A receita faturada pelos usuários do sistema elétrico (distribuido- Transações e saldos. As operações com moedas estrangeiras são convertidas
assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 009/2008 ras, geradores e grandes consumidores) está garantida por um esquema de con- para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das
ANEEL, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo tas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Con- transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as
de 30 anos, para implantação, operação e manutenção das instalações de trans- trato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário e o Operador perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão
missão de energia elétrica, compostas pelos seguintes trechos: linha de trans- Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3. Base de preparação. As demonstra- pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monemissão em 500 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 374 km, com ções financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as tários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultaorigem na subestação Oriximiná e término na subestação Jurupari, ambas loca- práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos do. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos e financializadas no estado do Pará; linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo, com pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela (CVM), que mentos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do
extensão aproximada de 95 km, com origem na subestação Jurupari e término estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo International Accoun- resultado como receita ou despesa financeira. A Companhia não realizou transana subestação Laranjal, localizada no estado do Amapá; linha de transmissão ting Standards Board – IASB. A preparação das demonstrações financeiras re- ções em moeda estrangeira no exercício de 2020. 1.4.1.2 Caixa e equivalentes
em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 244 km, com origem na quer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários,
subestação Laranjal e término na subestação Macapá, no estado do Amapá; da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá- outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais
subestação Oriximiná 500/138 kV (150 MVA); subestação Laranjal em 230/69 kV beis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante
(200 MVA); pela subestação Macapá em 230/69 kV (450 MVA) e pela ampliação possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti- conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de
da subestação Jurupari em 500 kV (900 MVA). Compreende ainda entradas de mativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas valor. 1.4.1.3 Instrumentos financeiros. (a) Classificação e mensuração. A
linha, barramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de ca- na Nota 2. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas de- Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i)
pacitores em série e em derivação, compensador estático, instalações vincula- monstrações financeiras, estão apresentadas na nota 1.4. 1.4. Resumo das mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortizado. A clasdas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, pro- principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na sificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiriteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. As instala- preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas dos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
ções entraram em operação comercial em 12 de junho de 2013 (Tramo de 500 políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, sal- reconhecimento inicial. (b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por
kV) e em 22 de janeiro de 2014 (Tramo 230 kV). A Receita Anual Permitida vo disposição em contrário. 1.4.1 Descrição das principais práticas contábeis meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
(RAP) foi determinada em R$ 71.880 (valor histórico), com recebimento em quo- adotadas. 1.4.1.1 Conversão de moeda estrangeira. (a) Moeda funcional e resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou
tas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensu-
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rados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no
exercício em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse
caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. (i) Valor justo por
meio do resultado. São ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido
contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado
afetada pela referida operação. A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver
alguma evidência, a perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro
é reconhecida na demonstração do resultado. Em 31 de dezembro de 2020, o ativo financeiro da Companhia classificado
nessa categoria compreendia caixa restrito. (ii) Custo amortizado. Esses ativos são mensurados subsequentemente
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução
ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são reconhecidos no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Em 31 de dezembro de 2020, os
ativos e passivos financeiros da Companhia classificados nessa categoria compreendiam as contas a pagar aos fornecedores, clientes e os empréstimos e debêntures. 1.4.1.4 Ativo de concessão. Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter
essa infraestrutura (serviços de operação e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao
concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse
desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerramento do
respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em
nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com
Clientes, CPC 48 – Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize
mais de um serviço regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis separadamente. (i) Ativo de concessão – contratual. A concessão da Companhia foi classificada dentro do modelo de ativo de
concessão contratual, a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes.
O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento
do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente,
à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual equivalente à
contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois
nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios deste
ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão contratual das concessionárias de transmissão de
energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início
da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica
(RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os
investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o
direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é remunerado
pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, estabelecida no início de cada projeto. A implementação
da infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de
finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo
o reconhecimento da receita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 1º
de janeiro de 2018 passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de concessão contratual, por terem o direito a contraprestação ainda condicionados a satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas
ao (e reconhecidas de forma líquida no resultado do exercício) diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS não cumulativos, registrados na conta “impostos
diferidos” no passivo não circulante. 1.4.1.5 Adiantamento a Fornecedores. Os saldos relacionados a adiantamentos a
fornecedores referem-se a antecipação de valor para os principais fabricantes de equipamentos das subestações, materiais para as torres, como cabo condutor e torres metálicas e o subempreiteiro da construção conforme estabelecido em
contratos. 1.4.1.6 Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por
bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda
que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 1.1.1.7 Debêntures e
financiamentos. As debêntures e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos
líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao
período incorrido (“pro rata temporis”). 1.1.1.8 Provisões. As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 1.1.1.9 Demais
ativos e passivos. São demonstrados por valores conhecido ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e passivo
não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses. 1.1.1.10 Imposto
de renda e contribuição social corrente e diferido. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social diferidos
são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9%
para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções
de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em consideração as atividades que serão efetuadas
pela Companhia bem como as características respectivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos
impostos diferidos ativos. 1.4.1.11 Capital. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 1.4.1.12 Reconhecimento de receita. Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes. As receitas são reconhecidas quando ou
conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando
houver um contrato aprovado, for possível identificar os direitos e obrigações, 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 infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e
melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme
os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que
os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao fim de cada obra.
Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um
modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores,
sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (b) Remuneração dos ativos de
concessão. Refere-se aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de início de cada
contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do
fluxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e manutenção. Refere-se aos serviços de operação e
manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início quando da entrada em operação e visa
a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 1.4.1.13 Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela
Companhia estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encargo do setor
elétrico pago mensalmente pelas empresas concessionárias de energia elétrica, com a finalidade de prover recursos
para reversão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da
receita anual. O Despacho nº 2.403 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 146 para o
período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”):
Taxa de fiscalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensalmente, sendo seu valor fixado
pelos Despachos emitidos no início de cada ciclo pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. O Despacho nº 2.004 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a
quota mensal no valor de R$ 38 para o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. • Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as
permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção independente de
energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólica,
solar, biomassa, co-geração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um percentual de
1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia
Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 1.5. Reapresentação das demonstrações financeiras. A Companhia adotou a IFRS 15 (CPC 47) usando o método de efeito cumulativo, com aplicação inicial da norma na
data de 1º de janeiro de 2018. A norma determina ainda que a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços
que serão transferidos. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração revisou as estimativas
contábeis relativas ao contas a receber do ativo de concessão e outras rubricas e concluiu pela necessidade da correção
das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 para reconhecer estes
efeitos. Por essa razão, o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a demonstração de resultado de 31
de dezembro de 2019 está sendo reapresentada conforme previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e no CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Os efeitos dos ajustes
contabilizados em decorrência das referidas revisões no balanço patrimonial, nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são apresentadas abaixo junto com as explicações das reapresentações efetuadas:
ATIVO
31/12/2020
31/12/2019
Saldos
Saldos
Saldos anSaldos
anteriormente
reapre- teriormente
reapreCirculante
apresentados Ajustes sentados apresentados Ajustes sentados
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
12.837
12.837
18.840
18.840
Clientes (Nota 7)
13.828
13.828
14.897
14.897
Impostos a recuperar (Nota 8)
2.336
2.336
3.382
3.382
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (a)
128.363 (1.668) 126.695
146.814 (21.077) 125.737
Despesas pagas antecipadamente
88
88
89
89
Outros ativos
1.751
1.751
82
82
Total do ativo circulante
159.203 (1.668) 157.535
184.104 (21.077) 163.027
Não circulante
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9) (a)
1.647.638
28.971 1.676.609
1.845.425 (95.359) 1.750.066
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
2.638
2.638
5.329
5.329
Depósitos judiciais (Nota 11)
2.337
2.337
1.177
1.177
Partes relacionadas (Nota 12)
104.985
- 104.985
96.911
96.911
Caixa restrito (Nota 13)
13.579
13.579
9.979
9.979
Títulos de renda fixa
145
145
76
76
Total do ativo não circulante
1.771.322
28.971 1.800.293
1.958.897 (95.359) 1.863.538
Imobilizado, líquido
5.320
5.320
148
148
Total do ativo não circulante
1.776.642
28.971 1.805.613
1.959.045 (95.359) 1.863.686
Total do ativo
1.935.845
27.303 1.963.148
2.143.149 (116.436) 2.026.713
a) Ativo de concessão - contratual: Revisão das estimativas contábeis, saldos de 2019 e 2018 reapresentados para
correta apresentação de saldo.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2020
31/12/2019
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos
anteriormente
reapre- anteriormente
reapreCirculante
apresentados Ajustes sentados apresentados Ajustes sentados
Adiantamento a Clientes
Fornecedores (Nota 14)
(b)
9.340
2.801
12.141
8.148
2.216
10.364
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
69.056
69.056
175.776
- 175.776
Impostos, taxas e contribuições a
recolher (Nota 16)
10.014
10.014
10.284
10.284
Outros passivos
(c)
790
790
1.611
2.893
4.504
Total do passivo circulante
89.200
2.801
92.001
195.819
5.109 200.928
Não circulante
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
683.747
- 683.747
611.717
- 611.717
Provisões (Nota 17)
13.139
13.139
10.726
10.726
PIS e COFINS diferidos (Nota 18)
(d)
167.556
(750) 166.806
187.013 (13.501) 173.512
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 19 (b))
(e)
93.247
53.156 146.403
147.137
7.400 154.537
Total do passivo não circulante
957.689
52.406 1.010.095
956.593
(6.101) 950.492

Patrimônio líquido (Nota 20)
Capital social
667.013
- 667.013
667.013
- 667.013
Reserva legal
(f)
20.228 (1.786)
18.442
20.228
(1.786)
18.442
Reserva de capital
49.496
49.496
49.496
49.496
Reserva especial de dividendos
(g)
152.219 (26.118) 126.101
254.000 (113.658) 140.342
Total do patrimônio líquido
888.956 (27.904) 861.052
990.737 (115.444) 875.293
Total do passivo
1.935.845
27.303 1.963.148
2.143.149 (116.436) 2.026.713
(b) Fornecedores: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra. (c) Outros passivos: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra. (d) Pis e Cofins diferidos: Reapresentação do saldo de acordo
com a revisão das premissas contábeis do ativo de concessão – contratual. (e) IRPJ e CSLL diferidos: Revisão das
estimativas contábeis de acordo com a revisão do ativo de concessão – contratual. (f) Reserva legal: Reapresentação
para reverter destinação baseada no resultado do exercício anteriormente divulgado. (g) Reserva especial de dividendos: Reapresentação para reverter destinação baseada no resultado do exercício anteriormente divulgado.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Saldos anteriormente
Saldos
apresentados
Ajustes
reapresentados
Receita líquida
(h)
(71.232)
131.123
59.891
Custo de operação e manutenção
(i)
(11.155)
(85)
(11.240)
Despesas gerais e administrativas
(j)
(13.347)
85
(13.262)
Despesas financeiras
(60.680)
(60.680)
Receitas Financeiras
2.915
2.915
mposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos
(k)
51.718
(43.583)
8.135
Prejuízo do exercício
(101.781)
87.540
(14.241)
(h) Receita líquida: reapresentação de acordo com a revisão das estimativas contábeis do ativo de concessão –
contratual. (i) Custo de operação e manutenção: reapresentação para correta segregação entre custo e despesa. (j)
Despesas gerais e administrativas: reapresentação para correta segregação entre custo e despesa. (k) Imposto de
renda e contribuição social correntes e diferidos: reapresentação de acordo com a revisão das estimativas contábeis
do ativo de concessão – contratual.
31/12/2019
01/01/2019
DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldos
Saldos
Saldos
Saldos
anteriormente
reapre- anteriormente
reapreRef. apresentados Ajustes sentados apresentados Ajustes sentados
Capital social
667.013
- 667.013
667.013
- 667.013
Reserva legal
(i)
20.228 (1.786)
18.442
20.228 (1.786)
18.442
Reserva de capital
49.496
49.496
49.496
49.496
Reserva especial de dividendos
(m)
152.219 (26.118) 126.101
254.000 (113.658) 140.342
Total do patrimônio líquido
888.956 (27.904) 861.052
990.737 (115.444) 875.293
(l) Reserva legal: reapresentação para reverter destinação baseada no resultado do exercício anteriormente divulgado. (m) Reserva especial de dividendos: Reapresentação para reverter destinação baseada no resultado do exercício
anteriormente divulgado.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE
Saldos anteriormenSaldos reapresenRef.
te apresentados
Ajustes
tados
Prejuízo do exercício
(n)
(101.781)
87.540
(14.241)
Resultado abrangente total do exercício
(101.781)
87.540
(14.241)
(n) Lucro líquido (prejuízo) do período: reapresentação de acordo com a demonstração do resultado reapresentada
nos itens de receita líquida, custo e despesa e imposto de renda e contribuição social corrente e diferido.
Ref.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Saldos anteriormente
Saldos
apresentados
Ajustes reapresentados
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(o)
(101.781)
87.540
(14.241)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do período
com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 19) (o)
(51.718)
44.992
(6.726)
Pis e Cofins diferidos (Nota 18)
(o)
(19.457)
12.751
(6.706)
Ativo de concessão - Contratual (Nota 9)
(o)
(152.373)
8.667
(143.706)
Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9}
(o)
242.873 (152.406}
90.467
Outros
(o)
(2.466)
765
(1.701)
Fornecedores
(o)
1.192
585
1.777
Outros passivos
(o)
(820)
(2.894)
(3.714)
(o) Demonstração do fluxo de caixa: reapresentação do prejuízo do exercício e demais itens decorridos dos demais
ajustes citados acima. Os impactos ocorreram principalmente pela revisão do ativo de concessão contratual e as respectivas rubricas atreladas como pis e cofins diferido e imposto de renda e contribuição social. Além disso, ocorreu a
reversão da provisão de pendência de obra em anos anteriores que alterou o saldo de fornecedores e outros passivos
apresentados anteriormente.
Ref.
31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Saldos anteriormente
Saldos
apresentados
Ajustes reapresentados
Receitas
Prestação de serviços
(P)
(72.274)
143.875
71.601
Insumos recebidos (adquiridos) de terceiros
Custo de operação e manutenção
(q)
(6.004)
1.299
(4.705)
Serviço de terceiro
(q)
(8.639)
2.980
(5.659)
Provisões e outros
(q)
(128)
(128)
Depreciação e amortização
3
3
Receitas financeiras
2.915
2.915
Distribuição dlo valor adicionado
Pessoal
(q)
(8.009)
8.009
Remunerações
(q)
(9.050)
(9.050)
Benefícios
(q)
(1.646)
(1.646)
FGTS
(q)
(663)
(663)
mpostos, taxas e contribuições
(p)
50.910 (50.910)
Federais
(q)
342
342
Estaduais
(q)
(29)
(29)
Taxas Regulatórias
(q)
(5.631)
(5.631)
Juros
(q)
(60.680)
(60.680)
Aluguéis
(q)
(911)
(911)
Prejuízo do exercício
(P)
101.781 (87.540)
14.241
Valor adicionado bruto
(84.002)
148.029
64.027
(p) Reapresentação devido a revisão das premissas do ativo de concessão – contratual e demais rubricas atreladas
como pis e cofins diferidos e impostos. (q) Reapresentação para correta apresentação conforme determinado no CPC
09 – DVA. 1.6. Temas operacionais relevantes em 2020. Na noite de 03 de novembro de 2020, a ocorrência de um
curto-circuito interno culminou no incêndio do Transformador 01 - 230/69/13,8 kV (7TR01) da Subestação Macapá (SE
Macapá), e, por sobrecarga, no desligamento automático do Transformador 03 - 230/69/13,8 kV (7TR03). Com isso,
o suprimento de energia do Estado do Amapá, que dependia no momento da ocorrência quase que exclusivamente das instalações de transmissão da LMTE, acabou sendo temporariamente comprometido. Com esse incidente,
aproximadamente 765 mil pessoas, em 13 cidades, incluindo a capital Macapá, ficaram parcialmente sem energia
elétrica. Adicionalmente, na data da ocorrência, o Transformador 02 - 230/69/13,8 kV (7TR02), com função primária
de atuar como reserva, encontrava-se em manutenção por razão de uma ocorrência em 30/12/2019, tendo todos os
passos sido informados aos órgãos competentes, conforme procedimentos da regulação setorial. Após o ocorrido, a
Companhia tomou as providências cabíveis de forma prioritária e, através da substituição de peças e com o acompanhamento e suporte do grupo de trabalho composto, além da LMTE, pelo Ministério de Minas e Energia (MME),
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), ANEEL, Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e Eletronorte,
com suporte das Forças Armadas, 60% a 70% da capacidade de carga total necessária no estado do Amapá foi
reestabelecida em 07 de novembro, ou seja, 3 dias após o incidente. As operações na SE Macapá, objeto da concessão da LMTE, foram 100% normalizadas no dia 24 de novembro, após a transferência de um transformador de alta
voltagem da Subestação de Laranjal do Jari para a Subestação do Macapá. Ainda segundo as diretrizes do Gabinete
de Crise, a LMTE realizou a transferência de um terceiro Transformador cedido a título oneroso por outra concessionária do setor e vindo de Boa Vista - Roraima, conseguindo, com muito esforço, após diversas e complexas etapas,
disponibilizá-lo para operação em 23 de dezembro de 2020, de forma antecipada às previsões. Sequencialmente, em
08/01/2021, o segundo Transformador da Subestação Laranjal foi recomposto através de outro equipamento cedido
de forma onerosa, este vindo de Vila do Conde – Pará, como forma de manter a configuração original, em quantitativo
de transformadores, na Subestação de Laranjal do Jari, também objeto da concessão outorgada à LMTE. O transporte
de transformadores, que pesam unitariamente em torno de 200 toneladas, envolveu complexa logística que incluiu,
além da parte terrestre, o translado por balsa durante horas, com grandes riscos de danificar o equipamento no percurso. Como parte das ações de definitivo reestabelecimento das instalações da Companhia, foi contratada junto ao
fornecedor ABB a aquisição de 2 (dois) novos transformadores de 230/69/13,8kV 150MVA, que deverão ser entregues
na SE Macapá em agosto/2021, conforme descrito na Nota 10. Contratou-se, ainda, com a WEG, o reparo do TR2
que deverá ser entregue na SE Macapá em novembro/2021. Todas as providências estão sendo acompanhadas e
validadas pelo ONS, MME e ANEEL, bem como os seguros dos equipamentos avariados devidamente acionados.
Muito embora as causas do incidente ainda estejam em apuração, tanto internamente quanto pelos órgãos competentes, em decorrência da indisponibilidade temporária dos transformadores da Subestação Macapá já foram apuradas
as seguintes penalidades: A título de PVI, Parcela Variável por Indisponibilidade, até a apuração de 02/2021, o ONS
já descontou da LMTE R$ 386 até fevereiro de 2021. Contudo, ainda podem ser descontados R$ 188 até que sejam
alcançados os limites de descontos previstos regulatoriamente. Nos moldes da regulação setorial também é possível a
aplicação de PVRO, Parcela Variável por Restrição Operativa, na hipótese de ser configurada redução da capacidade
operativa das funções de transmissão/transformação das instalações da LMTE, e caso não tenha sido alcançado o
limite de descontos previsto na norma aplicável. Deste modo, já foi descontado, a título de PVRO, o montante de R$
10 até fevereiro de 2021. Tendo em vista o tempo de indisponibilidade do Transformador 7TR02, que se encontra
em manutenção desde 30/12/2020, a ANEEL decidiu, excepcionalmente, antecipar os descontos que estavam sendo
operacionalizados via Parcela de Ajuste correspondentes às Suspensões do Ciclo 2019-2020, bem como determinou
no âmbito Processo Administrativo n° 48500.005796/2020-34 que os descontos do ciclo 2020-2021 sejam mês a
mês operacionalizados. Assim, já foi descontado das receitas totais no ciclo tarifário de 2020/2021 da transmissora
o montante de R$ 131 desde que o 7TR02 ficou indisponível (30/12/2019) até fevereiro de 2021. Com relação a este
Transformador, a LMTE estima no próximo ciclo descontos de R$ 353 referente a suspensão do pagamento base no
período de maio/20 a novembro/20, quando a Função transmissão foi reestabelecida com os equipamentos cedidos
temporariamente de forma onerosa pela ELETRONORTE. Adicionalmente, é possível que essa expectativa não se
realize e haja um desconto do período de 12 meses, ou seja, mais R$ 353 visto que o equipamento cedido pela
ELETRONORTE possui capacidade inferior ao equipamento requerido pela ANEEL. É importante ressaltar que tal
característica técnica não causou prejuízo no serviço de transmissão de energia. Nos moldes da regulação setorial é
possível, que haja descontos mensais no próximo ciclo também de 2021/2022 no valor de R$ 118, referente a suspensão do pagamento base dos 7TR01 e 7TR03 pelo mesmo motivo do 7TR02. Considerando os valores já descontados
da receita da LMTE a título de (i) PVI, (ii) PVRO, (iii) Suspensões de Pagamentos Base, tem-se que os valores estão
sendo adequadamente provisionados no fluxo do ativo de contrato da Companhia. Abaixo um resumo dos efeitos já
efetuados e possíveis do sinistro:
Impacto confirmado
Impacto possível
Descrição
Até 31/12/20
Após 31/12/20
PVIs
R$ 275
R$ 111
R$ 188
PVRO
R$ 10
Suspensão de pagamento base
R$ 63
R$ 67
R$ 2.121
Em 10 de fevereiro de 2021, a SFE, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, lavrou
o Auto de Infração nº 0001/2021-SFE, por meio do qual aplicou à LMTE multa no valor total de R$ 3.672, correspondente a pouco mais de 3,54% da Receita Operacional Líquida - ROL da Concessionária. Contra o referido Auto de
Infração, em 22/02/2021 foi interposto Recurso Administrativo - que tem efeito suspensivo e impede a cobrança da
sanção, questionando a totalidade da multa e indicando vícios de legalidade do Auto de Infração nº 0001/2021-SFE.
Aguarda-se, então, o julgamento do Recurso pela Diretoria Colegiada da Agência Reguladora. A perda do valor discutido é classificada neste momento como possível, já que não temos como precisar agora se a multa será completamente afastada, totalmente mantida ou parcialmente revista pela ANEEL. Quanto à possibilidade de decretação da
Caducidade do Contrato de Concessão / Impedimento de Contratar com a Administração Pública / Intervenção na
Concessão, ressalta-se que, até o momento, nenhuma destas hipóteses foi sequer abordada nos processos em trâmite, ou mesmo nas tratativas da Concessionária junto à Agência Reguladora. Além disso, tendo em vista já ter sido
lavrado o Auto de Infração n° 001/2021-SFE, com a penalidade acima referida, considera-se remota a possibilidade
de serem aplicadas à LMTE as penalidades de caducidade do contrato, impedimento de contratar com a Administração ou intervenção na concessão. Para atuar em sua defesa, a LMTE reuniu uma equipe jurídica com membros internos e externos, bem como montou um gabinete interno de crise para solucionar as questões operacionais da Companhia e gestão da reputação em função da extensa cobertura da mídia sobre o assunto em questão. Os processos judiciais referentes ao tema se encontram divulgados na Nota 17. Em paralelo às atividades técnicas e consoante ao
seu programa de ASG (Ambiental, Social e Governança), durante o período mais agudo da ocorrência, a fim de minimizar os efeitos sobre a população, sobretudo a parcela mais vulnerável, a LMTE realizou a distribuição de kits formados por cestas básicas, água mineral e kit anticovid-19 nos municípios de Macapá e Santana, beneficiando um total
de 4.000 famílias. Atualmente a Companhia estuda parcerias para tornar permanente o apoio a projetos sociais na
localidade. 1.7. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alterações nas normas contábeis.
A seguir indicamos as alterações de normas que foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de
janeiro de 2020. • Impacto da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência à IFRS 9 e
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IFRS 7 • Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16—Concessões de
Aluguel Relacionadas à Covid-19. A Companhia avaliou as alterações ocorridas e não identificou impactos relevantes na adoção. Outras normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo IASB, mas não efetivas em
31 de dezembro de 2020: • IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 28
(alterações). • Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes. • Alterações à IFRS 3 - Referência à Estrutura Conceitual • Alterações à IAS 16 - Imobilizado—Recursos Antes do Uso Pretendido •
Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato • Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020. A Companhia não
espera impactos significativos na aplicação dessa norma nas Demonstrações
Financeiras. 1.8. Coronavírus (“Covid-19”). (a) Contexto geral. Em 11 de
março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus (COVID - 19) como uma pandemia. A imensa maioria dos governos,
nos cinco continentes, passou a adotar medidas restritivas para conter a
disseminação do vírus, que têm potencial para afetar significativamente a
economia global , tendo em vista a interrupção ou desaceleração da
cadeia de suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica,
considerando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de
câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias
do Mundo e os principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos expressivos para superar a potencial recessão econômica
que estas medidas de mitigação da propagação do COVID -19 possam provocar. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os
respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo
nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade
pública. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos
atos normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comercias e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na
área da saúde. (b) Medidas de assistência governamental adotadas pela
Companhia. Diante do cenário descrito anteriormente, diversas medidas de
auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na
mitigação dos efeitos da pandemia, com destaque para as seguintes, que foram adotadas pelas companhias: (i) Postergação do recolhimento do PIS e da
COFINS, relativos às competências março, abril e maio para os meses de
agosto, outubro e novembro de 2020; (ii) Prorrogação de prazos para a entrega de obrigações acessórias, como DCTF e EFD, dentre outras; (iii) Adesão à
suspensão, por prazo de até doze meses, do pagamento das parcelas vincendas até 31 de dezembro de 2020 do empréstimo dos Fundos Constitucionais
de Financiamentos do Norte (FNO); Além das medidas acima indicadas, a
Companhia analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos
contribuintes, tendo em conta medidas que possam incluir a redução ou postergação de valores a receber pela prestação de seus serviços. O setor de
energia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade com as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o
Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica –ANEEL. (c) Medidas adotadas pela Companhia para auxílio à sociedade. A Companhia decidiu adotar o teletrabalho para seus colaboradores, cujas atividades sejam compatíveis com essa modalidade de trabalho para evitar deslocamentos e potencial risco de contágio. (d) Impactos
nas demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2020, considerando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: (i) Impacto nos índices de arrecadação e nos níveis de
inadimplência; (ii) Redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para
aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e (iii) Ruptura na cadeia
de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de CAPEX
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram
baseados nas melhores estimativas da Administração e foram implementados
a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal.
Com base nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos relevantes a serem considerados no exercício
de 2020. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Contabilização de
contratos de concessão. Na contabilização dos contratos 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 dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de
concessão contratual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. A Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento do ativo da concessão com base nas características econômicas do contrato de concessão. O ativo de concessão contratual se origina na
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo
do tempo do projeto. O ativo de concessão contratual é registrado em contrapartida a receita de construção, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de concessão contratual indenizável é identificada
quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da
taxa de desconto do ativo de concessão contratual. A taxa aplicada ao
ativo de concessão contratual é uma taxa de desconto que melhor representa
a estimativa da 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
concessão contratual é estabelecida na data do início de cada contrato de
concessão e fixa durante todo o período de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a
quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajustada para refletir os
fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura. Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a
receita de construção pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos
serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. (e) Determinação das receitas de
operação e manutenção. Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um
dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos
custos, conforme contraprestação dos serviços. 3. Gestão de risco financeiro. 3.1. Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem
a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e riscos operacionais. O quadro a seguir sumariza
a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e
como o Grupo administra sua exposição.
Metodologia Utilizada
para Mensuração
Risco
Exposição
do Impacto
Gestão
Risco de
Empréstimos de
Monitoramento
mercado
longo prazo
Análise de sensibilidade
das taxa:
com taxas
taxa de juros
variáveis
de juros
Risco de
Caixa e equivalenDiversificação
crédito
tes de caixa
Análise de vencimento
das
instituições
Avaliação de crédito
financeiras
Risco de
Empréstimos e
Previsões de fluxo de
liquidez
outros passivos
caixa
Linhas de crédito
disponíveis
(a) 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 tem contratos de derivativos firmados 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 ou quaisquer outros ativos de risco.
Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposta são os
seguintes: • Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Companhia adota
política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes
é alocada em certificados de depósitos bancários. • Riscos relacionados às taxas
de juros. A Companhia está exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma
vez que possui debêntures e financiamentos com taxas de juros pós fixadas.
(b) Risco de crédito. Salvo pelo ativo de concessão e pelas contas a receber de clientes, a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros
contabilizados neste período. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A
RAP de uma concessão de transmissão é recebida das empresas que utilizam
sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST).
Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Interligado Nacional
(SIN) de alguns valores específicos: (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os
serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e
importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de
receber ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é baixo.
(c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia,
sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as
exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e
caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. O
excesso de caixa gerado pela Companhia é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer
margem, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela
a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao exercício remanescente entre a data do
balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados e apresentam os
valores de juros e principal.
Inferior a
Um a
Três a Superior a
um ano três anos cinco anos cinco anos
Total
Fornecedores
7.203
7.203
Empréstimos e
debêntures
81.662 194.444
203.676
584.494 1.064.276
Total
88.865 194.444
203.676
584.494 1.071.479
(d) Análise de sensibilidade. Apresentamos a seguir os impactos que seriam
gerados por mudanças nas variáveis de riscos pertinentes às quais a Compa-

nhia está exposta no final do período. As variáveis de riscos relevantes para
a Companhia no período, levando em consideração o período projetado para
essa avaliação são sua exposição à flutuação nas taxas de juros. Os demais
fatores de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros. A análise de sensibilidade é determinada com base na exposição às taxas de juros dos instrumentos financeiros não derivativos no final
do período de relatório e são apresentados dois cenários com deterioração de
25% e 50% da variável de risco considerado. Apresentamos abaixo os possíveis impactos. Esses cenários poderão gerar impactos nos resultado e/ou nos
fluxos de caixa futuros da Companhia conforme descrito a seguir: • Cenário
provável: manutenção dos níveis de juros nos mesmos níveis observados em
31 de dezembro de 2020. • Cenário 1: Deterioração de 25% no fator de risco
principal do instrumento financeiro em relação ao nível verificado em 31 de dezembro de 2020. Metodologia do cálculo da taxa efetiva contempla diminuição
da taxa do Ativo e aumento da taxa do Passivo. • Cenário 2: Deterioração de
50% no fator de risco principal do instrumento financeiro em relação ao nível
verificado em 31 de dezembro de 2020. Metodologia do cálculo da taxa efetiva
contempla diminuição da taxa do Ativo e aumento da taxa do Passivo.
Efeito estimado
Taxa no lucro líquido
Ativo efetiva do
e patrimônio
(passivo
período
líquido para
INDICADORES
Ativo Passivo exposto)
(%)
31/12/2020
Cenário provável
Risco de taxa de
juros
100,2%CDI
32
32
1,94
1
99% CDI
22.771
22.771
1,88
428
TR + 0,5%
210
210
0,50
1
TJLP + 1%
- (568.971) (568.971)
5,55
(31.578)
23.013 (568.971) (545.958)
(31.148)
Cenário 1
Risco de taxa de
juros
100,2%CDI
32
32
1,45
99% CDI
22.771
22.771
1,41
321
TR + 0,5%
210
210
0,38
1
TJLP + 1%
- (568.971) (568.971)
6,69
(38.064)
23.013 (568.971) (545.958)
(37.742)
Cenário 2
Risco de taxa de
juros
100,2%CDI
32
32
0,97
99% CDI
22.771
22.771
0,94
214
TR + 0,5%
210
210
0,25
1
TJLP + 1%
- (568.971) (568.971)
7,83
(44.550)
23.013 (568.971) (545.958)
(44.335)
(e) Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. Risco de interrupção
do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita
à redução de suas receitas através da aplicação de algumas penalidades,
dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos serviços.
Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Companhia
expanda seus negócios através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar
em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: a infraestrutura da
Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por
normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou
força maior pode causar impactos econômicos e financeiros maiores do que
os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para
a recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas
de transmissão não gerem redução das receitas (Parcela Variável). Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2. Gestão de capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu
capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade para oferecer
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou
ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe,
nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento
de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações
ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com
base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida
líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e
longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do
montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através
da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial,
com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira podem ser assim
sumariados:
CAPITAL
31/12/2020 31/12/2019
Empréstimos e debêntures (Nota 15)
735.613
752.803
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
(21.350)
(12.837)
Dívida líquida
714.263
739.966
Total do Patrimônio líquido
865.406
861.052
Total do Capital
1.579.669
1.601.018
Índice de alavancagem financeira %
45
46
3.3. Estimativa do valor justo. A Companhia efetua uma análise dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhecimento inicial, agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do
valor justo, em 31 de dezembro de 2020, conforme abaixo demonstrado: •
Mensurações de valor justo de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além
dos preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com
base em preços). • Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por
meio de técnicas de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo,
mas que não têm como base os dados observáveis de mercado (dados não
observáveis). Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui dois ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado – os saldos de
títulos de renda fixa e caixa restrito que montam, nesta data, respectivamente,
R$ 210 (2019 - R$ 145) e R$ 22.771 (2019 - R$ 13.579) que são classificados
como nível 2.
4. Instrumentos financeiros por categoria
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
Valor Valor de
Valor Valor de
contábil mercado contábil mercado
Ativos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Clientes
15.986
15.986
13.828
13.828
Caixa e equivalentes de caixa
21.350
21.350
12.837
12.837
Partes relacionadas
83.304
83.304 104.985 104.985
Depósitos judiciais e outros ativos
17.423
17.423
4.088
4.088
Mensurados pelo valor justo por
meio do resultado:
Caixa restrito
22.771
22.771
13.579
13.579
210
210
145
145
Títulos e valores mobiliários
161.044 161.044 149.462 149.462
Passivos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Empréstimos e financiamentos
735.613 735.613 752.803 752.803
Provisões
16.881
16.881
13.139
13.139
Fornecedores e outros passivos
8.050
8.050
12.931
12.931
760.544 760.544 778.873 778.873
Valorização dos instrumentos financeiros. A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e debêntures. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento,
em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as
características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados,
os valores contábeis aproximam-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia, em 31 de dezembro de
2020 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização/
avaliação: (a) Caixa e equivalentes de caixa, outros ativos e fornecedores.
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. (b) Empréstimos
e Debêntures. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros
pela taxa de juros de operações similares nas condições atuais. A Companhia
possui operações de empréstimos e debêntures que reúnem características
próprias e contratadas com instituições que operam com crédito a longo prazo
(Banco da Amazônia S.A. e SUDAM). Não existe um mercado nacional consolidado de crédito de longo prazo com as características dos financiamentos do
Banco da Amazônia S.A., onde as ofertas de crédito com tais características
de longo prazo, normalmente estão limitadas a estas instituições. Por isso,
não está contemplado no escopo do CPC 12 – Ajuste a Valor Presente, que
afirma que passivos dessa natureza não estão sujeitos à aplicação do conceito de valor presente por taxas diversas daquelas que estão sujeitos, visto
que no Brasil não têm um mercado consolidado para dívidas de longo prazo,
ficando a oferta restrita normalmente a um ente governamental. 5. Qualidade
do crédito dos ativos contratuais. A qualidade do crédito dos ativos contratuais que estão vencidos é avaliada mediante às informações históricas sobre
os índices de inadimplência de contrapartes. Nenhum dos ativos financeiros
totalmente adimplentes foi renegociado no período.
6. Caixa e equivalentes de caixa
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
2020
2019
Aplicação financeira (i)
32
12.800
Bancos
21.318
37
Total
21.350
12.837
(i) Certificados de Depósitos Bancários remunerados a 100,2% CDI.
7. Clientes
CLIENTES
2020
2019
A vencer
15.355
13.080
Vencidas até 30 dias
4
67
Vencidas de 30 até 365 dias
36
55
Vencidas há mais de 365 dias
591
626
Total
15.986
13.828
Companhia não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa em
relação aos seus clientes, uma vez que, no caso de inadimplência, a Companhia como agente de transmissão, solicitou ao Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) o acionamento centralizado de garantia bancária do usuário
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança, conforme
previsto no contrato de concessão.

8. Impostos a recuperar
IMPOSTOS A RECUPERAR
2020
2019
IR a recuperar
1.334
1.400
IRPJ/CSLL antecipado
528
9
CSLL a recuperar
457
437
Cofins a recuperar
422
356
Pis a recuperar
115
110
Outros
3
24
Total
2.859
2.336
9. Ativo de concessão - contratual
ATIVO DE CONCESSÃO - CONTRATUAL
2020
2019
MOVIMENTAÇÃO
(Reapresentado)
Saldo inicial em 1º de janeiro
1.803.304
1.875.804
Remuneração do ativo contratual (Nota 21)
140.641
143.706
Perda de remuneração do ativo contratual
(46.784)
(90.467)
Recebimento
(126.696)
(125.738)
Total
1.770.465
1.803.304
Circulante
131.349
126.695
Não Circulante
1.639.116
1.676.609
Ocorreram efeitos capturados no exercício de 2019 decorrentes de revisões em
premissas e conceitos anteriormente utilizados para melhor refletir a realidade
do negócio e os aspectos técnicos contábeis a serem seguidos de acordo com
o Ofício Circular CVM nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, vide nota 1.5.
Os mesmos tiveram consequentemente efeitos nas notas 18 e 21. 10. Adiantamentos a fornecedores. Os saldos de adiantamentos a fornecedores vinculados à construção da infraestrutura do contrato inicial correspondem a:
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
2020
2019
Fornecedor de materiais
8.220
6.742
Fornecedor de serviços (i)
5.822
2.101
Outros fornecedores
175
213
(-) Provisão para perda (ii)
(6.418)
(6.418)
Total
7.799
2.638
(i) A variação do saldo da conta refere-se basicamente a compra de dois novos
transformadores de 230/69/13,8kV 150MVA, que deverão ser entregues na Subestação de Macapá em agosto/2021. (ii) Refere-se a provisão para perda de
saldos adiantados a fornecedores de materiais para os quais a Companhia não
possui expectativa de recuperação. 11. Depósitos judiciais. O saldo se refere, basicamente, ao depósito judicial cível do IP nº 2913/2020 relacionado ao
processo judicial descrito na Nota 17. 12. Partes relacionadas. A Companhia
possui os seguintes saldos em aberto de operações com partes relacionadas:
PARTES RELACIONADAS
2020
2019
Gemini Energy S.A. (i)
83.304
104.985
Total
83.304
104.985
(ii) Trata-se de operação conta corrente, onde a controladora Gemini Energy
S.A. captou esse montante da Companhia para investimento em obras de suas
outras controladas. Não há incidência de juros sobre referido empréstimo. Remuneração do pessoal-chave da administração. A remuneração paga por
serviços do pessoal-chave da administração em 31 de dezembro de 2020 foi de
R$ 3.475 correspondentes a salários e encargos. Em 31 de dezembro de 2019
o valor pago foi de R$ 1.626. 13. Caixa restrito. Refere-se à conta reserva estabelecida em garantia do contrato de empréstimo do Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia (FDA) e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
2020
2019
Banco da Amazônia S.A.
22.771
13.579
A conta reserva deverá ter o valor equivalente a uma quota semestral do serviço
da dívida vencida para o FDA e três meses do serviço da dívida vencida para o
FNO. Em abril de 2018, foi apresentado ao Banco da Amazônia, na qualidade de
agente operador do FDA, a dotação gradativa da conta reserva até 2022. 14. Fornecedores. A Companhia possui os seguintes saldos em aberto de fornecedores:
FORNECEDORES
2020
2019
(Reapresentado)
Fornecedores de materiais
594
235
Fornecedores de serviços
6.318
11.633
Outros
291
273
Total
7.203
12.141
15. Empréstimos e debêntures
EMPRÉSTIMOS E DEBÊNTURES
2020
2019
Banco do Brasil (i)
Saldo inicial
7.224
Amortização de principal
(7.206)
Pagamento de juros
(266)
Juros provisionados
248
FDA e FNO (ii)
Saldo inicial
752.803
780.269
Amortização de principal
(58.358)
(58.747)
Pagamento de juros
(9.601)
(25.506)
Juros provisionados
49.806
55.824
Custo de transação (iii)
963
963
735.613
752.803
Total
735.613
752.803
Circulante
60.358
69.056
Não circulante
675.255
683.747
(i) Empréstimos bancários. A taxa de juros aplicada ao empréstimo do Banco
do Brasil varia de acordo com o CDI + 6,5% a.a. O empréstimo foi quitado em
maio de 2019. (ii) Créditos de longo prazo. A Companhia emitiu debêntures em
2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro
séries da espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 569.568 • Prazo: 240 meses • Encargos: TJLP
+ 1,0 % a.a. A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a
cada seis meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30
de dezembro de 2010 foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 142.722 • Prazo: 240 meses •
Encargos: Fixo: 10% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá direito a um
bônus de 15% sobre os juros, que resulta em uma taxa de 8,5% a.a.. A primeira
prestação foi paga no dia 10 de março de 2015 e as demais no dia 10 dos meses
subsequentes, vencendo a última prestação em outubro de 2033. Em 19 de setembro de 2020 houve um aditivo contratual retificando as cláusulas e condições
da cédula de crédito, que teve como objeto a prorrogação de nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização
de 10% do saldo devedor, passando a ser considerado como prazo final 10 de
outubro de 2033. (iii) Custos de transação (comissões bancárias e IOF). Estes custos são compostos por gastos com comissões bancárias e IOF pagas nos
exercícios de 2014 e 2013 e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo
reconhecido como despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos
referidos créditos. Garantias concedidas. Fianças corporativas emitidas pela
Gemini Energy S.A. Para os créditos de longo prazo, foram dados em garantia
os recebíveis do contrato de concessão e o penhor das ações. Não há covenants
associados a esses empréstimos. As posições dos empréstimos e debêntures e
das amortizações do saldo de longo prazo, a partir de 31 de dezembro de 2021
obedecem ao seguinte escalonamento anual, líquido do custo de transação:
EXERCÍCIO
AMORTIZAÇÃO NÃO CIRCULANTE
2022
67.419
2023
70.794
2024
70.794
2025
70.794
De 2026 em diante
395.454
Total
675.255
16. Impostos, taxas e contribuições a recolher. O saldo de impostos, taxas
e contribuições a recolher é composto da seguinte forma:
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
2020
2019
Encargos regulatórios (i)
4.944
4.743
Pis/Cofins e CSLL retido de fornecedores
601
503
ISS
974
852
Pis/Cofins sobre receita
1.152
1.014
INSS terceiros
1.379
1.378
IRRF retido de fornecedores
690
513
CSLL a recolher
468
Outros
761
543
Total
10.501
10.014
(i) Compõe-se pelos seguintes encargos: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
Reserva Global de Reversão (RGR), Taxa de Fiscalização dos Serviços de
Energia Elétrica (TFSEE), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) e Ministério de Minas e Energia (MME). 17. Provisões.
As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo
probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são constituídas para todas as demandas judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos
seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.
As demandas judiciais com probabilidade de perda provável são como segue:
PROVISÃO DEMANDAS JUDICIAIS
2020
2019
Ambientais (i)
11.581
8.273
Cíveis (ii)
2.744
1.825
Fundiário (iii)
115
104
Trabalhistas (iv)
1.939
2.937
502
Regulatório
Total
16.881
13.139
(i) Ambientais. A Companhia está envolvida em processo administrativo ambiental relacionado a descumprimento de condicionantes para o licenciamento
ambiental. (ii) Cíveis. A Companhia está envolvida em processos cíveis relacionados a indenizações e cobranças decorrentes da sua própria atividade, isto
é, operar e manter suas linhas de transmissão, subestações e equipamentos
nos termos do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de
energia elétrica. (iii) Fundiário. A Companhia está envolvida em processo fundiário para constituição de servidão administrativa para a instalação e exploração de suas linhas de transmissão. (iv) Trabalhistas. A Companhia responde
por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras, adicional de periculosidade
entre outros. (a) Processos com probabilidade de perda classificada como
possível. A Companhia possui ações de natureza ambiental, cível, fundiária,
trabalhista e tributária, envolvendo riscos de perda que a administração, com
base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como perda possível, para as quais não constitui provisão, no montante estimado de R$ 180.536
em 31 de dezembro de 2020. (R$ 37.199 em 31 de dezembro de 2019).
CLASSIFICAÇÃO
QUANTIDADE
TOTAL
Ambiental
7
11.885
Cíveis (i)
561
13.768
Fundiário
2
38
Penal (ii)
2
121.880
Regulatório
1
313
Trabalhistas
7
8.313
Tributário (iii)
2
24.339
Total
582
180.536
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(i) Cíveis. Há hoje 550 ações consumeristas em curso nos Juizados Especiais
nas quais a LMTE foi citada entre o dia 12 de janeiro de 2021 e a presente data,
com valores abaixo de R$ 100, os quais somam o montante de R$ 4.223. Essas
demandas versam sobre indenizações de natureza moral e material decorrentes
de prejuízos oriundos do incidente mencionado na Nota 1.6. Na opinião dos advogados responsáveis pela condução destes casos (escritório Brandão Couto,
Wigderowitz & Pessoa Advogados – BCW), a classificação do risco, neste momento, em todas as ações, é a de risco possível. Além do acima exposto, merece
atenção a ação popular nº 1008292-03.2020.4.01.3100, movida pelo Senador
Randolph Frederich Rodrigues Alves, e em curso perante 2ª Vara Federal Cível
da Seção Judiciária do Amapá (JFAP). Dentre os pleitos da demanda, incluem-se a instauração inquéritos policiais pelas polícias Federal e Civil para investigar
as responsabilidades criminais das Rés no episódio; a condenação por danos
coletivos de natureza material e moral; e a aplicação de sanções administrativas à LMTE. Muito embora o valor histórico da causa tenha sido apontado R$
1.000,00 (mil reais), não é possível estimar o eventual valor de condenação neste
processo, pois há pedidos de danos materiais e morais em favor dos cidadãos
amapaenses sem valor definido. A estratégia de defesa para a ação popular
volta-se, preliminarmente, (i) ao descabimento de ação popular para pleitos da
natureza formulada pelo Autor; (ii) ausência de interesse de agir, inépcia da inicial
e ilegitimidade em razão da impossibilidade de intervenção judicial nos marcos
regulatórios; (iii) ausência de responsabilidade da LMTE por falhas estruturais
e ausência de sistema de redundância no Amapá, o que enseja o rompimento
do nexo causal; (iv) inexistência de dever de indenizar da concessionária LMTE;
(v) a necessidade do devido processo legal administrativo para verificação correta de fatos e responsabilidades; (v) perda de objeto do aditamento à inicial; (vi)
limitação da eventual responsabilidade de acordo com o tempo em que o não
fornecimento de energia deveu-se à indisponibilidade do seu transformador, e
não à ausência de sistema de redundância no Amapá. A chance de perda neste
processo é possível. Além disso, importante consignar que, desde dezembro de
2020 a LMTE tem mantido reuniões e se encontra em negociação com o Ministério Público Federal e Estadual e com a Defensoria Públicas da União e do
Estado para fins de apresentação de um plano de acordo global em benefício dos
consumidores de energia elétrica do Amapá, evitando-se o ajuizamento de ações
individuais e coletivas. Essas tratativas estão em andamento e não há previsão
de quando se chegará a um termo final. (ii) Penal. O IP nº 2913/2020, em curso
na 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar de Macapá, foi instaurado para apurar a
possível ocorrência do crime tipificado no artigo 265 (atentar contra a segurança
ou funcionamento de serviço de utilidade pública) combinado com o artigo 13
(relação de causalidade), ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 66 (crime
contra o consumidor) do Código de Defesa do Consumidor, em face da sociedade
Amapaense em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica
no Estado do Amapá. Não há valores envolvidos no IP, mas na medida cautelar
deve-se considerar a decisão proferida de bloqueio de R$ 50.000 como risco
possível. Já o IP nº 2020.0112137, em curso na 4ª Vara Federal Criminal de
Macapá, foi instaurado pela Polícia Federal do Amapá para apurar possível(is)
ocorrência(s) prevista(s) no(s) artigos 250, §2º (incêndio culposo), e artigo 265
(atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública) do
Código Penal Brasileiro, além de outras que porventura sejam constatadas no
curso da investigação, também relacionadas à interrupção no fornecimento de
energia elétrica no Estado do Amapá. Em 26 de janeiro de 2021, o Juízo Federal
decidiu pelo bloqueio de bens da LMTE e Gemini no valor total pleiteado e indeferiu o pedido de bloqueio das parcelas relacionadas ao Contrato de Concessão.
A LMTE interpôs recurso de apelação, aguardando julgamento. O valor de risco
possível é de R$ 71.880, correspondente ao valor deferido para bloqueio dos
bens. (ii) Tributária – Cobrança de ISS. Auto de infração lavrado pelo Município
de Almeirim, no Estado do Pará, em 2014, referente à suposta contratação de
serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram por
aquela localidade. Em 2014 foi impetrado Mandado de Segurança contra o referido auto de infração. Em 2016 foi proferida sentença desfavorável, sem análise
do mérito, objeto de recurso que aguarda julgamento até o presente momento.
A Companhia defende que os serviços foram prestados através de mão de obra
própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. O valor da causa está avaliado
em R$ 23.233. 18. PIS e COFINS diferidos. Refere-se ao PIS e COFINS diferidos calculados sobre os efeitos da receita com construção do ativo de concessão.
PIS E COFINS DIFERIDOS
(Reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019
166.806
Reversão em 2020
(3.038)
Em 31 de dezembro de 2020
163.768
19. Imposto de renda e contribuição social. Em 31 de dezembro de 2020 e
de 2019, a reconciliação das despesas de imposto de renda e de contribuição
social apresentada no resultado são como segue:
(a) Reconciliação das taxas efetivas e nominal
31/12/2020
31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social
(Reapresentado)
Prejuízo/Lucro antes do IR/CSLL
7.331
(22.376)
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34%
Imposto calculado com base em alíquota legal
(2.493)
7.608
Adições /Exclusões
(2.148)
(4.158)
Compensação de Prejuízo Fiscal 30%
906
1.828
Incentivo PAT
37
75
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Linhas de Macapá
Transmissora de Energia S.A. Opinião . Examinamos as demonstrações
financeiras da Linhas de Macapá Transmissora de Energia 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 Linhas de Macapá
Transmissora de Energia 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 e com as normas
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting
Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board IASB”. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Reapresentação das
demonstrações financeiras comparativas. Em 30 de março de 2020, emitimos
relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora
estão sendo reapresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 1.5
às demonstrações financeiras. Este relatório de auditoria emitido nessa data
considera essa reapresentação e substitui o relatório anteriormente emitido na
data supracitada. Nossa opinião não contém ressalva 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. Incêndio nos
transformadores da linha de transmissão. Conforme divulgado nas notas
explicativas nº 1.6 e nº 17 às demonstrações financeiras, em 3 de novembro de
2020, houve a ocorrência de indisponibilidade na Subestação de Macapá, que
afetou o fornecimento de energia do Estado do Amapá a partir do mês de
novembro de 2020, bem como todos os seus desdobramentos. Por causa da
relevância do assunto, bem como da complexidade e diversidade dos temas
envolvidos, abrangendo aspectos regulatórios, operacionais, financeiros, entre
outros, consideramos referido evento como sendo um principal assunto de
auditoria. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) leitura
das notificações recebidas pela Companhia; (ii) discussão com a Administração
da Companhia, com os assessores internos e com os advogados externos
acerca do evento ocorrido, de seus possíveis desdobramentos, da situação
atual dos processos e das discussões em curso, bem como de seus potenciais
impactos nas operações e demonstrações financeiras; (iii) revisão da análise
efetuada pela Administração em relação aos impactos conhecidos, incorridos e
passíveis de mensuração, principalmente relativos às Parcelas Variáveis por
Indisponibilidade - PVI e às Parcelas Variáveis por Restrição Operativa - PVRO,
na apuração dos impactos sobre os ativos de contrato e receitas da Companhia;
e (iv) avaliação das divulgações efetuadas pela Administração nas
demonstrações financeiras. Com base nos procedimentos de auditoria
anteriormente descritos e nas evidências de auditoria obtidas, consideramos
que todos os possíveis efeitos financeiros estimados encontram-se
adequadamente registrados e divulgados no contexto das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Ativo de concessão - Mensuração. Conforme
divulgado na nota explicativa nº 21 às demonstrações financeiras, a concessão
da Companhia foi classificada dentro do modelo de ativo de concessão
contratual, a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme adoção do pronunciamento
técnico CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. Esse assunto foi
considerado como significativo para a nossa auditoria, tendo em vista a
relevância dos saldos envolvidos e o alto grau de julgamento e complexidade.
A mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da
obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso
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Beneficio fiscal IRPJ - SUDAM (i)
697
2.758
Parcela isenta do lucro para o adicional de 10%
do IR
24
24
Despesa de imposto de renda e
(2.977)
8.135
contribuição social
IR e CSLL Correntes
(1.991)
(1.408)
IR e CSLL Diferidos
(986)
9.543
IR e CSLL Correntes e Diferidos
(2.977)
8.135
Alíquota Efetiva
41%
36%
(i) Benefício Fiscal IRPJ-SUDAM. A Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM) concedeu incentivos e benefícios fiscais para empreendimentos de setores considerados prioritários para o desenvolvimento regional no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins,
Pará e Maranhão (área SUDAM). Dentre os empreendimentos considerados
prioritários, a Companhia está enquadrada no setor de infraestrutura - projeto
de energia e obteve o direito de redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não-restituíveis até 2027 através do Laudo SUDAM 69/2018. Dentre
as obrigações estabelecidas para usufruir os benefícios, destacamos: a. O
valor da redução ou isenção deverá ser aplicado em atividades diretamente
ligadas à produção ou operação da empresa; b. O valor do imposto que deixar
de ser pago não poderá ser distribuído aos sócios ou acionistas e constituíra
reserva de incentivos fiscais; c. As reservas de incentivos fiscais referentes ao
benefício somente poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos ou aumento de capital social. (b) Imposto de renda e contribuição social diferido
IRPJ E CSLL DIFERIDOS
(Reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019
146.403
Constituição em 2020
986
Em 31 de dezembro de 2020
147.389
Imposto de renda e contribuição social diferido 31/12/2020
31/12/2020
(Reapresentado)
Quota fixa - RTT
174.953
184.677
Receita financeira - AVP
349.653
336.687
Prejuízo Fiscal/ Base Negativa
(86.260)
(89.818)
Provisões temporárias
(4.850)
(949)
Total
433.496
430.597
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34%
IR e CSLL Diferido
147.389
146.403
20. Patrimônio líquido. (a) Capital social. O capital subscrito e integralizado
em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 667.013, está representado por 667.013
mil ações ordinárias de R$ 1 cada. A composição por quantidade de ações do
capital social subscrito da Companhia é como se segue:
ACIONISTAS
ORDINÁRIAS
Gemini Energy S.A.
567.260.000
Fundo de desenvolvimento da Amazônia – FDA
99.753.209
667.013.209
(b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades
Anônimas. (c) Lucro por ação. O cálculo do lucro básico e diluído por ação em
31 de dezembro de 2020 e de 2019 foi calculado com o lucro líquido do período
e o número médio ponderado de ações conforme demonstrado abaixo:
2020
2019
NUMERADOR
(Reapresentado)
Lucro líquido (prejuízo) do período atribuído aos
acionistas controladores
4.354
(14.241)
DENOMINADOR (EM MILHARES DE AÇÕES)
Média ponderada do número de ações
667.013
667.013
LUCRO POR AÇÃO
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
ordinária por lote de mil ações
6,53
(21,35)
21. Receita
31/12/2020
31/12/2020
RECEITA
(Reapresentado)
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
Receita de operação e manutenção (i)
9.215
9.893
Receita de remuneração do ativo de concessão
contratual (ii)
140.641
143.706
Perda de remuneração do ativo contratual (iii)
(46.784)
(90.467)
Outras receitas (iv)
5.945
8.469
109.017
71.601
PIS e COFINS
(12.575)
(12.785)
PIS e COFINS diferido (Nota 18)
3.038
6.706
Quota para RGR, TFSEE e P&D
(5.144)
(5.631)
(14.681)
(11.710)
Total
94.336
59.891
(i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manutenção. A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação
de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão de
serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos serviços
de operação e manutenção são reconhecidas no exercício no qual os serviços são prestados pela Companhia. Quando a Companhia presta mais de um
serviço em um contrato de concessão, a remuneração recebida é alocada por
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os
esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de
performance. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i)
avaliação do desenho e da implementação das atividades de controles internos
da Companhia relacionados à mensuração do ativo de contrato de concessão;
(ii) discussão das premissas utilizadas na mensuração do ativo de contrato de
concessão com a Administração da Companhia; (iii) obtenção das planilhas de
mensuração, preparadas pela Companhia, para confronto com os registros
efetuados no sistema contábil e com a adequada mensuração e classificação
do ativo de contrato de concessão; (iv) recálculo do ativo de contrato de
concessão; (v) leitura e análise dos contratos de concessão; (vi) análise das
políticas contábeis da Administração em comparação com os requerimentos do
pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15; e (vii) avaliação das divulgações
efetuadas pela Administração nas demonstrações financeiras. Com base nos
procedimentos de auditoria anteriormente descritos e nas evidências de
auditoria obtidas, consideramos que a mensuração e classificação do ativo de
contrato de concessão, realizadas pela Companhia, assim como as respectivas
divulgações, estão adequadas no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Outros assuntos. Demonstração do valor adicionado.
A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da
Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação da nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demais
demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a
sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes. O
exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes de
ajustes nas premissas anteriormente adotadas quando da adoção do
pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15 descritos na nota 1.5, foi conduzido
sob a responsabilidade de outro auditor independente, que emitiram relatório
de auditoria sem modificação, com data de 27 de março de 2019. Como parte
de nossos exames das demonstrações financeiras de 2020, examinamos
também os ajustes descritos na Nota Explicativa 1.5 que foram efetuados para
alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de
2018 (saldos de abertura – 1º de janeiro de 2019). Em nossa opinião, tais
ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos
contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos
sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de
2018 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração
sobre as demonstrações financeiras de 2018 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 esse 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 com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de 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 e divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o

referência aos valores justos relativos aos serviços entregues. (ii) Remuneração do ativo de concessão. A receita de juros é reconhecida pela taxa de
juros de mercado que reflete a volatilidade econômica sobre o fluxo futuro de
recebimento de caixa que remunera o investimento da infraestrutura de transmissão. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato é
estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. (iii) Perda de
remuneração do ativo contratual. O Ativo de Contrato é remunerado pela
taxa de retorno que incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. A taxa foi calculada na data do início do contrato, conforme
o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, e se mantém fixa durante todo
o prazo de concessão. A perda de remuneração ocorre pois na data do contrato o esperado era atualização monetária da RAP 4,5% aa enquanto o órgão
regulador utilizou 1,88% de IPCA de atualização para o período de 1° de julho
de 2020 a 30 de junho de 2021, abaixo do esperado e utilizado no cálculo
de estimativa. (iv) Outras receitas. Valores referentes a outras receitas da
companhia como compartilhamento de instalações. 22. Custos de operação
e manutenção e despesas gerais e administrativas
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E
31/12/2020
31/12/2020
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(Reapresentado)
Despesas com pessoal
(10.355)
(7.992)
Serviços de operação e manutenção
(15.986)
(11.240)
Despesas gerais
(8.961)
(5.270)
(35.302)
(24.502)
CLASSIFICADAS COMO:
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(15.986)
(11.240)
Despesas gerais e administrativas
(19.316)
(13.262)
Total
(35.302)
(24.502)
23. Resultado financeiro, líquido
31/12/2020 31/12/2020
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
DESPESAS FINANCEIRAS
Juros sobre empréstimos
(49.806)
(56.072)
IOF
(9)
(36)
Outras despesas financeiras
(2.467)
(4.572)
(52.282)
(60.680)
RECEITAS FINANCEIRAS
Receita de aplicações financeiras
479
792
Variação monetária
1.814
Outras receitas financeiras
100
309
579
2.915
Resultado financeiro, líquido
(51.703)
(57.765)
24. Outras divulgações sobre fluxo de caixa
RECONCILIAÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA
2020
2019
Empréstimos de curto prazo
60.358
69.056
Empréstimos de longo prazo
675.255
683.747
Total da dívida
735.613
752.803
(21.350)
(12.837)
(-) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
714.263
739.966
Não
Caixa e
Circu- circuTotal equiva- Dívida
lante
lante da dívida lentes líquida
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Dívida liquida em 31/12/2019 69.056 683.747 752.803 (12.837) 739.966
Movimentações que afetaram
o fluxo de caixa
(67.959) 50.769 (17.190) (8.513) (25.703)
Movimentações que não
59.261 (59.261)
afetaram o fluxo de caixa
Dívida líquida em 31/12/2020 60.358 675.255 735.613 (21.350) 714.263
25. Seguros. A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e orientação dos consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020,
a Companhia apresenta as seguintes apólices de seguro:
IMPORTÂNCIA
RAMO
VIGÊNCIA
SEGURADA
Riscos nomeados operacionais 13/06/2020 a 13/06/2021
R$ 200.000
Riscos nomeados operacionais
(Linhas de transmissão)
13/11/2020 a 13/06/2021
R$ 200.000
Responsabilidade civil geral
13/06/2020 a 13/06/2021
R$ 10.000
Escritório
02/04/2020 a 02/04/2021
R$ 1.000
MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO
Conselho de Administração
Meton Barreto de Morais Neto - Presidente
Titulares: Paulo Roberto Correia da Silva; Fabio Vassel
Warley Isaac Noboa Pimentel; Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Suplente: Marta Maria Rocha de Matos
Diretoria Executiva
Meton Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente
Luciana Borges Araujo Amaral - Diretora Administrativa Financeira
Antonio Lisboa Salles Neto - Vice-Presidente de Operações e de Relações
com Investidores
Controller
Juliana Silva Gomes Madureira - CRC-RJ-116377/O-8
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 de uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da 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 a 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 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 aos
responsáveis pela 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 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, 26 de março de 2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Diego Wailer da Silva
Auditores Independentes
Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
CRC nº 1 RS 074562/O-3
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Seguro de vida proporciona
estabilidade financeira
durante períodos de crise
A

CNseg promove debate
para refletir relação
com consumidor

M

uitos brasileiros
ainda estão sofrendo com a
crise gerada pela Covid-19,
que além da saúde pública,
atingiu a economia e, consequentemente, o bolso de
cada um. Entretanto, a pandemia criou uma conscientização maior nas pessoas
da importância da proteção
e do planejamento financeiro.
De acordo com dados
da Superintendência de
Seguros Privados (Susep)
referentes ao desempenho
do setor em fevereiro de
2021, o seguro de vida segue como destaque dentre
os seguros de pessoas, com
crescimento de 11,4%, em
comparação ao mesmo período de 2020.
O seguro de vida é um
mecanismo de proteção
para que as pessoas fiquem

menos vulneráveis financeiramente em situações que
envolvem diagnósticos de
doenças graves e internações hospitalares. Ele garante uma indenização em
imprevistos como uma invalidez permanente ocasionada por acidente até uma
ausência inesperada de um
ente querido.
Na pandemia de Covid-19, produtos como os
Seguros de Vida Omint
ainda preveem o pagamento de sinistro de morte, funerais e diárias por
internação hospitalar que
aconteçam em decorrência
da Covid-19, mesmo que
as coberturas de epidemia
e pandemia estejam excluídas das Condições Gerais.
E, para as novas vendas, a
decisão se aplica aos sinistros que ocorrerem após 90
dias da data da contratação

do seguro.
Soluções eficientes para
muitas situações: a pandemia trouxe diversos questionamentos em relação
aos cuidados com a nossa
saúde e estabilidade financeira. Com o “novo normal”, a tendência é que a
população busque dar mais
atenção aos contratempos e
urgências.
Enquanto as reservas
financeiras devem ser pensadas e construídas para
oportunidades e realização de sonhos, o seguro
de vida assume o papel de
cuidar de emergências e da
proteção de tudo o que já
foi conquistado, além de
proporcionar coberturas
para qualquer momento
da vida e, assim, estimular
a independência financeira.
O Grupo Omint atua no
segmento de viagem des-

de 2011, sendo parceira da
(International Assistance
Group (IAG), considerada
a mais completa associação
de empresas especializadas
em assistência em viagem
pelo mundo. Posteriormente, com a Omint Seguros,
passou a comercializar apólices individuais e coletivas
de Seguro Viagem.
Ampliando seu portfólio de soluções no ramo de
seguro de pessoas, passou a
comercializar também seguros de vida em grupo e
individual, reforçando a sua
vocação de cuidar e proteger pessoas, famílias e o capital humano das empresas.
O Grupo Omint faturou R$
1,8 bilhão em 2020, resultado de crescimento orgânico
e sustentável. Saiba mais
em: https://www.omint.
com.br/seguro-vida/individual/

Porto Seguro expande
operações do Carro Fácil

C

om crescimento
constante desde
o seu lançamento,
em 2016, o Porto Seguro
Carro Fácil se tornou um
agente importante nas soluções de mobilidade da Porto Seguro. Em 2020, o produto registrou crescimento
de 36,2% comparado ao
ano anterior, mesmo com
os impactos causados pela
da pandemia, e já atingiu
o break even, fase que o negócio começa a gerar lucro
para a empresa. Agora, o
produto inicia o seu processo de expansão geográfica,
que começa por Curitiba e
Belo Horizonte.
O Porto Seguro Carro
Fácil, até o momento, estava
disponível no estado de São
Paulo (capital e Interior) e
na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. Agora, na
segunda quinzena de abril,
o produto iniciou as operações em Curitiba e, no segundo semestre, segue para
Belo Horizonte. “O Carro
Fácil conseguiu se consolidar dentro e fora da Porto
Seguro, com isso, o resultado deve se multiplicar exponencialmente, ganhando
uma maior capilaridade de
mercado”, afirma Marcos
Loução, vice-presidente da
Porto Seguro.
A escolha para expansão
se deve ao desenvolvimento tecnológico nessas regiões. “As capitais do Paraná
e Minas Gerais foram escolhidas não só por serem
regiões importantes econo-

micamente no país como
também pelo alto interesse
no desenvolvimento da sua
mobilidade urbana. Além
disso, possuem reconhecidamente um consumidor
exigente em relação a qualidade e atendimento dos
serviços”, conta Loução.
A Porto Seguro continuará
expandido a presença do
produto para outras regiões
do país.
Para comportar toda
essa operação e criar uma
nova experiência para os
seus clientes, o Carro Fácil
inaugura também um novo centro operacional em
São Paulo, com mais de 9
mil metros quadrados, que
realiza assinaturas, venda
de veículos seminovos e
serviços como revisão, pequenos reparos, lavagem e
estética.
A Porto Seguro oferece ainda comodidades aos
clientes do produto como
a disponibilização do tag
da ConectCar para passagem automática em todas
as rodovias pedagiadas e
em mais de mil estacionamentos pelo Brasil, sendo
a mensalidade e o valor de
instalação custeados pelo
Carro Fácil. Há também
a possibilidade de abastecimento nos postos Shell,
com desconto de 2% para
clientes do Cartão Porto
Seguro através do aplicativo
do cartão. “Nosso objetivo
é tornar mais fácil a experiência de utilizar um carro
através de serviços e conve-

niência” afirma o executivo.
Além do novo Centro
Operacional, o Porto Seguro Carro Fácil ainda conta
com 30 Centros Automotivos Porto Seguro e 11
concessionárias parceiras
para retirada de veículos
por assinatura distribuídos
em São Paulo e no Rio de
Janeiro.
O Carro Fácil é mais um
produto que se soma a família de serviços por assinatura na Porto Seguro, que
já oferece o Reppara!, que
foi 1º plano de assinatura
mensal para serviços emergenciais em residências de
todo o Brasil, o Porto Cuida, serviço de assinatura para acesso ágil e inteligente a
consultas e exames, e recentemente o Tech Fácil, plano
de assinatura para smartphones já com seguro, em
parceria com a Samsung.
Consórcio
O consórcio segue como
um dos meios mais procurados pelas pessoas para planejar o futuro e adquirir os
bens desejados. Isso porque
quem investe no sistema de
consórcio firma, sobretudo,
uma compra planejada e segura. Entre as modalidades
de Consórcio mais contratadas está a de Imóveis, que
no ano passado avançou
14% em comparação com
2019, chegando a 368,52
mil adesões, de acordo com
a Associação Brasileira de
Administradoras de Con-

Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) promoverá, na última semana
do mês, três dias dedicados
a debates sobre tópicos relevantes ou transformadores no relacionamento do
setor com os segurados,
com a apresentação de um
webinar diário (26, 27 e 28
de abril, sempre às 11 horas) durante a Semana do
Consumidor. No encontro
virtual, estarão reunidos
especialistas em Relação de
Consumo, executivos do
setor e representantes de
órgãos de defesa do consumidor e de supervisão de
Seguros, Previdência Privada e Vida, Capitalização e
Saúde Suplementar.
Além do presidente da
CNseg, Marcio Coriolano,
e da diretora Executiva da
CNseg, Solange Beatriz
Palheiro Mendes, que também serão mediadores dos
painéis, já confirmaram
participação no evento a
superintendente da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), Solange
Paiva Vieira; o presidente da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS),

Rogério Scarabel Barbosa; a titular da Secretaria
Nacional do Consumidor
(Senacon), Juliana Oliveira
Domingues; o presidente
da Associação Brasileira de
Procons (Procons Brasil),
Filipe Vieira e especialistas
em Relações de Consumo
como Ricardo Morishita,
entre outros.
“Os eventos estavam previstos para a última semana
de março, mas foram adiados
em razão dos feriados decretados no Rio de Janeiro e em
São Paulo para conter a nova
onda da Covid-19”, explica
Solange Beatriz.
Na pauta, a experiência
do consumidor e sua interação com a empresa, na
visão dos reguladores e do
mercado privado; a importância do diálogo institucional, com destaque para a
interlocução entre as ouvidorias do setor de seguros
e os Procons; e o comportamento, as decisões do
consumidor de seguros do
futuro e as tendências regulatórias. A inscrição poderá ser feita por: (eventos.
cnseg.org.br/eventos/evento/cnseg-webinars-semana-do-consumidor/)

Via Direta Corretora de
Seguros lança nova marca
sórcios (ABAC).
Com o objetivo de levar
essa oportunidade a um
número cada vez maior
de consumidores, a Porto
Seguro oferece condições
especiais para aquisição do
consórcio de imóveis nos
planos com créditos entre
R$ 70 mil e R$ 560 mil. Os
planos contratados até o dia
30 de abril nos grupos participantes poderão ter taxa de
administração antecipada
de 2% do valor do crédito,
parcelada em 24x, além de
25% de redução no valor da
parcela até a contemplação
– sendo a diferença compensada nas parcelas após a
contemplação.
“A casa própria ainda é
um objetivo de vida para
muitas pessoas e conquistá-la pode ser mais simples
e possível por meio do
consórcio”, explica Rafael
Boldo, gerente comercial
da Porto Seguro Consórcio. Segundo o executivo,
no consórcio o cliente paga somente a taxa de administração, sem precisar se
preocupar com juros. “O
valor é fixo, o que acaba
tendo um impacto menor
no preço final. Além disso, os clientes encontram
nessa modalidade uma
boa oportunidade por suas taxas mais baixas e que
permite definir o melhor
prazo de pagamento comparado a outras alternativas, de forma personalizada de acordo com o seu
planejamento”, pontua.

C

ompletando
25
anos de atuação
no mercado, a Via
Direta Corretora de Seguros,
além de comemorar sua trajetória com uma nova identidade visual, foca num relacionamento mais próximo com
seus segurados dentro de um
processo de agilidade e inovação no ambiente digital, oferecendo soluções adequadas nos
ramos de Automóveis, Patrimoniais, Vida e Saúde.
O conceito criativo com
um canguru na imagem traz
a opção pelas cores laranja
e cinza, onde a cor laranja
representa otimismo, vitalidade, alegria, prosperidade
e sucesso e o cinza significa
equilíbrio, autoridade, estabilidade e segurança.
De acordo com o CEO

da Via Direta, Jefferson
Floriano, a nova marca gera a compreensão de toda
transformação consolidada
nesses 25 anos de história.
“Mudar a marca faz parte
da estratégia de mostrar aos
nossos clientes e parceiros,
todas as mudanças que passamos relacionadas ao nosso
modelo de negócios. Desbravar o mercado é o que nos
move. E a formulação usando o canguru, quer demonstrar tudo que ele representa
no seu habitat natural, como
por exemplo: força, agilidade, sociabilidade e proteção.
Queremos que os nossos
clientes se identifiquem
com o nosso perfil, evoluindo na consolidação da marca, agregada a uma parceria
de verdade”, explicou.

Transmissão online sobre
Covid-19 em crianças

C

om objetivo de dar
continuidade
ao
Talk Show sobre
saúde e qualidade de vida,
a Rede Saúde Total realiza
uma live no próximo dia 29,
às 19 horas, com o tema
“Aspectos da Covid-19 em
crianças: o que os pais devem saber?”. O evento conta com a apresentação do
Fundador da Rede Saúde
Total, Paulo Ribeiro e do
Pediatra que é gerente da
UTI Neonatal do Hospital
Icaraí, médico. Gabriel Fa-

rias. Para assistir o talk show,
é só acessar o @redesaudetotal, no Instagram.
De acordo com Paulo Ribeiro, o tema que será abordado precisa de uma atenção
especial, por conta do aumento dos casos da Covid-19
durante o período infantil.
“Sabemos que todo processo
da Covid-19 é delicado e perigoso, em todas as idades. Mas
é importante ressaltar que as
crianças não estão livres de
serem infectadas pela doença”, explicou.
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GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.726.861/0001-02

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber - Clientes
Ativo de concessão - Contratual
Adiantamentos fornecedores
Despesas antecipadas
Impostos e contribuições sociais
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Ativo de concessão - Contratual
Caixa restrito
Títulos de renda fixa
Partes relacionadas
Adiantamentos a fornecedores
IR e CS diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos
Investimentos
AFAC

Nota

4
5
9
10
7
8
14

9
6
11
10
20
12
14
13

Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do ativo

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018
Ajustes de exercícios
anteriores (Nota 1.5)
Em 01 de janeiro de 2019
Subscrição de capital
Aumento de capital (Nota 18)
Lucro do exercício
Absorção reserva legal
Em 31 de dezembro de 2019
Ágio na integralização de ações
Aquisição ações tesouraria
Integralização capital (Nota 18)
Lucro do exercício
Em 31 de dezembro de 2020

Balanços patrimoniais (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 Passivo e patrimônio líquido
(Reapre- (Reapre(Reapre- (Reapre(Reapre(Reapre(Reapre(Reapre- Circulante
sentado) sentado)
sentado) sentado)
sentado)
sentado)
sentado)
sentado) Fornecedores
15
198
2.041
802
42.504
93.476
64.714
16
34.202
127.533
156.597
376.359
3
17
13.103
288.466
47.466
62.329 Debêntures e financiamentos
8
53
1.073
981
26.437
24.840
24.335
147
147
36.721
33.109
37.374 Impostos e contribuições sociais
Adiantamento de clientes
43
307.903
292.245
290.827 Partes relacionadas
11
182.076
15.945
2
26
46
2.136
1.565
1.142 Provisões
17
169
1.834
1.834
1.456
3.329
4.753
12.665
490
937
26
1.853
2.431
553 Outros passivos
2.085
4.948
219.517
199.846
279.666
494.187
7.130
16.222
14.947
20.269
31.607
30.073 Total do passivo circulante
Não circulante
358
2.925
2.928
2.789
6.770
6.320 Dividendos a pagar
197.258
197.258
7.983
20.274
31.197
660.137
415.193
428.618 PIS e COFINS diferidos
21
387.444
387.097
392.104
IR e CS diferidos
20
1.127
1.127
332.961
337.052
363.286
15
5.500
- 3.860.877 3.872.739 3.928.284 Fornecedores
Partes relacionadas
11
173.721
195.507
19.387
902
46.466
30.932
22.933 Debêntures e financiamentos
16
30.708 1.815.980 1.654.509 1.570.243
415
285
147 Passivo a descoberto de controlada
18
32.240
30.806
33.697
17
5.501
6.249
1.914
106.804
96.302
79.764
86.512
18.323
61.830
57.549 Provisões
211.462
233.689
264.704 2.643.189 2.474.960 2.627.542
11.106
6.165
10.388 Total do não passivo circulante
Patrimônio líquido
19
58.680
76.733
104.559 Atribuído aos acionistas da Controladora
20.016
7.184
14.522 Capital social
1.995.776 1.863.876 1.608.618 1.995.776 1.863.876 1.608.618
5
5
77.590
77.661
19.370
77.590
77.661
19.370 Reserva de capital
(5)
(5)
1.666.842 1.599.257 1.569.969
- Ações em tesouraria
Reserva legal
25.033
25.033
10.000
- Ajuste de avaliação patrimonial
4.576
4.576
4.576
4.576
4.576
4.576
1.840.944 1.695.241 1.652.071 4.075.150 4.071.699 4.157.752 Prejuízo acumulado
(364.860) (391.550) (439.136) (364.860) (391.550) (439.136)
1.635.492 1.476.902 1.199.091 1.635.492 1.476.902 1.199.091
112
24
44
12.312
13.163
6.748
269.072
268.527
272.298
1.841.056 1.695.265 1.652.115 4.087.462 4.084.862 4.164.500 Participação de minoritários
Total do patrimônio líquido
1.635.492 1.476.902 1.199.091 1.904.564 1.745.429 1.471.389
1.849.039 1.715.539 1.683.312 4.747.599 4.500.055 4.593.118 Total do passivo e do patrimônio líquido
1.849.039 1.715.539 1.683.312 4.747.599 4.500.055 4.593.118
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração das mutações no patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas da controladora
Capital social
Ações em Reserva
Capital social Capital social Capital social
Reseva
Lucros (prejuízos) Ajuste de avaliação
Participação dos
Total do
Subscrito a integralizar integralizado de capital tesouraria
legal
acumulados
patrimonial
Total não controladores patrimônio líquido
1.608.618
1.608.618
25.033
(134.507 )
4.576
1.503.720
314.652
1.818.372
1.608.618
387.158
1.995.776
1.995.776

(304.629 )
(304.629)
(42.354)
(346.983)
1.608.618
25.033
(439.136 )
4.576
1.199.091
272.298
1.471.389
(387.158)
255.258
255.258
255.258
255.258
22.553
22.553
(3.771 )
18.782
(25.033 )
25.033
(131.900)
1.863.876
(391.550 )
4.576
1.476.902
268.527
1.745.429
5
5
5
(5)
(5 )
(5 )
131.900
131.900
131.900
131.900
26.690
26.690
545
27.235
1995.776
5
(5)
(364.860 )
4.576
1.635.492
269.072
1.904.564
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Demonstração do resultado para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
2020
2019
2020
2019
Nota
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
26.688
22.553
27.235
18.782
(Reapre- Lucro líquido do exercício
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
senta do)
Receita operacional líquida
22
285.347
235.932
Custo dos bens construídos e serviços prestados
23
(57.869)
(26.292) Ajustes para reconciliar o resultado do período com o caixa
Lucro/(Prejuízo) bruto
227.478
209.640 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social (Nota 20)
(1.127)
14.401
3.342
Despesas operacionais
(35.730) (32.160)
Gerais e administrativas
23
(9.745)
(14.796)
(48.377)
(41.273) Equivalência patrimonial (Nota 13 e 18)
347
(5.007)
Outras receitas
20
11.699
32
11.699 PIS / COFINS diferidos (Nota 21)
- (327.980) (325.230)
Resultado de equivalência patrimonial
13 e 18
35.730
32.160
- Remuneração do ativo de concessão (Nota 9)
59.346
91.175
Resultado antes do resultado financeiro
26.005
29.063
179.133
180.066 Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9)
Juros dos empréstimos
6.602 131.110
146.419
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
24
1
(203)
Receitas financeiras
479
3.168
5.468
13.424 Perda valor justo — Impairment (Nota 2.1 (a))
(748)
4.335
10.504
16.085
Despesas financeiras
(921)
(9.678)
(136.520)
(172.496) Provisões (Nota 17)
2.581
556 (25.107)
(1.057)
Resultado financeiro
(442)
(6.510)
(131.052)
(159.072) Outros
Movimentação nos ativos e passivos operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da
- 292.246
290.828
contribuição social
25.563
22.553
48.081
20.994 Ativo de concessão - Recebimento (Nota 9)
147
(3.612)
4.266
Imposto renda e contribuição social
20
1.127
(20.846)
(2.212) Concessionárias e permissionárias (Nota 5)
9.092
165
11.137
(1.534)
Lucro do exercício
26.690
22.553
27.235
18.782 Impostos a recuperar (Nota 8)
Despesas antecipadas (Nota 7)
447
(911)
141
(1.878)
Atribuível a
24
20
(5.512)
7.422
Participação dos acionistas controladores
26.690
22.553 Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
- (12.832)
7.338
Participação dos acionistas não controladores
545
(3.771) Depósitos judiciais (Nota 12)
71
(856)
1.485
(1.083)
27.235
18.782 Outros ativos
(1.843)
1.239 (50.972)
23.262
Lucro básico e diluído por lote de mil ações (R$)
13,37
14,02
13,65
10,08 Fornecedores (Nota 15)
Adiantamento de clientes
43
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Partes relacionadas ativas( Nota 11)
(21.786) (13.925)
1 (52.341)
Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais) Partes relacionadas passiva( Nota 11)
(68.189)
13.431
13.506
Impostos e contribuições a recolher (Nota 8)
(1.020)
92
5.679
1.649
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Controladora
Consolidado
379
(1.409)
(7.636)
ABRANGENTE
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 Outros passivos
(91.393)
1.520 126.252
228.105
(Reapre- Caixa aplicado nas atividades operacionais
(1.440)
(4.083)
(2.154)
sentado) IRPJ e CSLL pagos
(5.608) (31.270) (74.275)
Lucro do exercício
26.688
22.553
27.235
18.782 Juros pagos ( Nota 16)
(91.393)
(5.528)
90.899
151.676
Participação no resultado abrangente de investidas
- Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Total do resultado abrangente do exercício
26.688
22.553
27.235
18.782 Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de contrato infraestrutura (Nota 9)
- (27.408)
(2.644)
Atribuível a
(30.421)
(20)
(1)
Acionistas da Companhia
26.690
22.553 Investimento em sociedades controladas e coligadas (Nota 13 e 18)
(10.000)
Participação dos não controladores
545
(3.771 ) AFAC
902 (15.534)
(7.999)
27.235
18.782 Caixa restrito (Nota 6)
Títulos de renda fixa
(130)
(138)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Alienação imobilizado
10
164
1.217
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020
Adições do imobilizado
(110)
(578)
(2.507)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
(40.521)
882 (43.487) (12.071)
1. Informações gerais. 1.1. Contexto operacional. A Gemini Energy S.A. ("Gemini" ou "Companhia"), cuja denomi- Fluxos de caixa das atividades de financiamento
- 410.870
nação foi alterada em 22 de janeiro de 2020 deixando de se chamar Isolux Energia S.A., é uma sociedade por ações Ingressos de empréstimos / debêntures (Nota 16)
- (66.440) (349.182) (212.468)
de capital fechado, constituída em 18 de setembro de 2001 e está estabelecida no Rio de Janeiro. A Companhia tem Pagamento de empréstimos (Nota 16)
131.900
58.000 131.900
58.000
por objeto a participação no capital de outras Companhias, como sócia quotista ou acionista. Ademais, a Companhia Aumento de capital (Nota 19)
131.900
(8.440) 193.588 (154.468)
poderá explorar atividades nas áreas de infraestrutura, de eletricidade, eletrônica, mecânica, eletromecânicas, cons- Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
trução civil, instalações e montagens industriais, elétricas, hidráulicas, de telecomunicações e demais serviços de financiamento
(14) (13.086) 241.000 (14.863)
engenharia, podendo, para tanto, participar de leilões, concessões, habilitar-se em licitações e formar Companhias Redução líquida do saldo de caixa e equivalentes
17
13.103
47.466
62.329
de propósito específico. A composição societária é composta pelo Power Fundo de Investimento em Participações Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 4)
3
17 288.466
47.466
Infraestrutura, que possui 78,95% do capital social e pelo Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)
(14) (13.086) 241.000 (14.863)
Infraestrutura, que possui 21,05% do capital social. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Com- Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
panhia foram aprovadas e autorizadas para a emissão pela Diretoria em 25 de março de 2021. Em 31 de dezembro
de 2020 e 2019, a Companhia detém as seguintes participações societárias:
(a) Reclassificação efetuadas nas controladas
% de participação no capital social
01 de janeiro de 2019
2020
2019
GEMINI
LTTE
LMTE
LXTE
TOTAL
Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. “LXTE”
83,34
83,34 ATIVO
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. “LMTE”
85,04
85,04 Ativo de contrato
(1.815)
(21.077)
(22.650)
(45.542)
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. “LTTE”
100,00
100,00 impostos a recuperar
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda. “LITE”
100,00
100,00 Circulante
(1.815)
(21.077)
(22.650)
(45.542)
Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. “POMTE”
100,00
100,00 Ativo de contrato
(131.376)
(95.359)
(128.090)
(354.825)
1.2. Base de preparação. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme Investimetnos
(304.629)
(304.629)
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Impostos a recuperar
41.993
41.993
Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo International Accounting Standards Não circulante
(304.629)
(89.383)
(95.359)
(128.090)
(617.461)
Board – IASB. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício
GEMINI
LTTE
LMTE
LXTE
TOTAL
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Com- PASSIVO
panhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas Fornecedor
2.216
2.216
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Impostos a recolher
2. (a) Demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e Outros
2.893
3.666
6.559
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos Circulante
5.109
3.666
8.775
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). (b) Demonstrações financeiras individuais. As demonstrações PIS e COFINS diferidos
(12.991)
(13.501)
(19.183)
(45.675)
financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas IRPJ e CSLL diferidos
7.400
15.341
22.741
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras Financiamentos
2.768
2.768
consolidadas. Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de equiva- Não circulante
(10.223)
(6.101)
(3.842)
(20.166)
lência patrimonial. 1.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. Principais alterações nas normas con- Reservas
(304.629)
(80.975)
(115.444)
(150.564)
(651.612)
tábeis. A seguir indicamos as alterações de normas que foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em Patrimônio líquido
(304.629)
(80.975)
(115.444)
(150.564)
(651.612)
1º de janeiro de 2020. • Impacto da adoção inicial das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência à IFRS
31 de dezembro de 2019
9 e IFRS 7. • Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16—Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19.
GEMINI
LTTE
LMTE
LXTE
TOTAL
A Companhia avaliou as alterações ocorridas e não identificou impactos relevantes na adoção. Outras normas e in- ATIVO
terpretações novas e revisadas já emitidas pelo IASB, mas não efetivas em 31 de dezembro de 2020: • IFRS 10 - Ativo de contrato
(1.215)
(1.668)
(2.440)
(5.323)
Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (alterações). • Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulantes Impostos a recuperar
ou Não Circulantes. • Alterações à IFRS 3 - Referência à Estrutura Conceitual. • Alterações à IAS 16 - Imobilizado—Re- Outros
(3.666)
(3.666)
cursos Antes do Uso Pretendido. • Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos – Custo de Cumprimento do Contrato. • Circulante
(1.215)
(1.668)
(6.106)
(8.989)
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020. A Companhia não espera impactos significativos na aplicação dessa Ativo de contrato
9.373
28.971
31.800
70.144
norma nas Demonstrações Financeiras. 1.4. Consolidação. (a) Controladas. Controladas são todas as entidades nas Investimentos
(41.185)
(41.185)
quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de Impostos a recuperar
9.745
9.745
uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). (b) Coligadas e controladas em con- Não circulante
(41.185)
19.118
28.971
31.800
38.704
junto. Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle,
GEMINI
LTTE
LMTE
LXTE
TOTAL
geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. Controladas em conjunto são PASSIVO
todas as entidades sobre as quais a Companhia tem controle compartilhado com uma ou mais partes. Os investimentos
2.801
2.801
em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicial- Fornecedor
2.801
2.801
mente, reconhecidos pelo seu valor de custo. A cada data de balanço, a Companhia analisa se existem evidências Circulante
(39)
(750)
(2.857)
(3.646)
objetivas de perda com seus investimentos. Quando este for o caso, o cálculo de perda e é efetuado determinando o PIS e COFINS diferidos
53.156
65.440
118.596
valor recuperável com base no pronunciamento CPC 01 (R1) - "Redução ao valor recuperável de ativos". (c) Base de IRPJ e CSLL diferidos
4.652
4.652
consolidação. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolida- Financiamentos
4.613
52.406
62.583
119.602
das a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das Não circulante
(41.185)
13.290
(27.904)
(36.889)
(92.688)
controladas e controladas em conjunto estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Os resultados das Reservas
(41.185)
13.290
(27.904)
(36.889)
(92.688)
controladas adquiridas ou alienadas durante o exercício estão incluídos nas demonstrações consolidadas do resultado Patrimônio líquido
31 de dezembro de 2019
a partir da data da efetiva aquisição até a data da efetiva alienação, conforme aplicável. As principais eliminações no
GEMINI
LTTE
LMTE
LXTE
TOTAL
processo de consolidação foram as seguintes: • Dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. • Das participações no capital e reservas das empresas consolidadas. • Dos saldos de receitas e despesas RESULTADO
126.514
131.123
163.774
421.411
decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. 1.5. Reapresentação das demonstrações financeiras. Receita líquida
1.541
(85)
1.456
Em consonância com o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e Custo bens e serviços
(1.541)
85
(1.456)
CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Financeiras, certas notas explicativas de 31 de dezembro de 2019 Despesas gerais
263.444
263.444
estão sendo reapresentadas, para o seu aprimoramento, decorrentes dos seguintes assuntos: Em 2020 as controladas Equivalência patrimonial
da Companhia promoveram a revisão das contas e respectivas naturezas dos montantes registrados. Com base nessa IRPJ e CSLL
(32.249)
(43.583)
(50.099)
(125.931)
avaliação, houve a reapresentação em 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 dos seguintes montantes:
263.444
94.265
87.540
113.675
558.924
Resultado do exercício
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(b) Reclassificações refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia:
31/12/2019
Original

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber - Clientes
Ativo de concessão - Contratual
Adiantamentos fornecedores
Despesas antecipadas
Impostos e contribuições sociais
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Ativo de concessão - Contratual
Caixa restrito
Títulos de renda fixa
Partes relacionadas
Adiantamentos a fornecedores
IR e CS diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos
Investimentos

(a)
(b)
(c)
(a)

17
147
26
937
16.222
2.925
20.274

31/12/2019
ajuste Reapresentado
-

17
147
26
937
16.222
2.925
20.274

01/01/2019
Original
13.103
147
46
26
14.947
2.928
31.197

Controladora
01/01/2019
ajuste Reapresentado
-

13.103
147
46
26
14.947
2.928
31.197

31/12/2019
Original
47.466
33.109
297.568
1.565
2.431
31.607
10.436
424.182

31/12/2019
ajuste Reapresentado
(5.323)
(3.666)
(8.989)

47.466
33.109
292.245
1.565
2.431
31.607
6.770
415.193

01/12/2019
Original
62.329
37.374
336.369
1.142
553
30.073
6.320
474.160

Consolidado
01/01/2019
ajuste Reapresentado
(45.542)
(45.542)

62.329
37.374
290.827
1.142
553
30.073
6.320
428.618

3.802.595
70.144
3.872.739
4.283.109
(354.825)
3.928.284
902
902
30.932
30.932
22.933
22.933
285
285
147
147
18.323
18.323
61.830
61.830
57.549
57.549
6.165
6.165
10.388
10.388
(d)
66.988
9.745
76.733
62.566
41.993
104.559
7.184
7.184
14.522
14.522
77.661
77.661
19.370
19.370
77.661
77.661
19.370
19.370
(e)
1.640.442
(41.185)
1.599.257
1.874.598
(304.629)
1.569.969
1.736.426
(41.185]
1.695.241
1.956.700
(304.629)
1.652.071
3.991.810
79.889
4.071.699
4.470.584
(312.832)
4.157.752
Imobilizado
24
24
44
44
13.163
13.163
6.748
6.748
Total do ativo não circulante
1.736.450
(41.185l
1.695.265
1.956.744
(304.629)
1.652.115
4.004.973
79.889
4.084.862
4.477.332
(312.832)
4.164.500
Total do ativo
1.756.724
(41.185)
1.715.539
1.987.941
(304.629)
1.683.312
4.429.155
70.900
4.500.055
4.951.492
(358.374)
4.593.118
(a) Ativo de concessão - Contratual: Revisão das estimativas contábeis nas controladas LXTE, LMTE e LTTE, saldos de 2019 e 2018 reapresentados para correta apresentação de saldo. (b) Impostos e contribuições sociais: Reapresentação para correta segregação entre impostos e contribuições sociais e diferidos na LTTE. (c) Outros ativos: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra na LXTE. (d) IR e CS diferidos: Revisão das estimativas
contábeis de acordo com a revisão do ativo de concessão – contratual das controladas LXTE, LMTE e LTTE. (e) Investimentos: Reflexo da alteração do patrimônio líquido das controladas LXTE, LMTE e LTTE.
Controladora
Consolidado
Ref
31/12/2019
31/12/2019 01/01/2019
01/01/2019
31/12/2019
31/12/2019 01/12/2019
01/01/2019
Passivo e patrimônio líquido
Original
ajuste Reapresentado
Original
ajuste Reapresentado
Original
ajuste Reapresentado
Original
ajuste Reapresentado
Circulante
Fornecedores
(f)
2.041
2.041
802
802
90.675
2.801
93.476
62.498
2.216
64.714
Debêntures e financiamentos
34.202
34.202
156.597
156.597
376.359
376.359
Impostos e contribuições sociais
(g)
1.073
1.073
981
981
24.840
24.840
24.335
24.335
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
182.076
182.076
15.945
15.945
Provisões
169
169
Outros passivos
(h)
1.834
1.834
1.456
1.456
4.753
4.753
6.106
6.559
12.665
Total do passivo circulante
4.948
4.948
219.517
219.517
276.865
2.801
279.666
485.412
8.775
494.187
Não circulante
Dividendos a pagar
197.258
197.258
197.258
197.258
PIS e COFINS diferidos
(i)
390.743
(3.646)
387.097
437.779
(45.675)
392.104
IR e CS diferidos
(j)
1.127
1.127
1.127
1.127
218.456
118.596
337.052
340.545
22.741
363.286
Fornecedores
5.500
5.500
Partes relacionadas
195.507
195.507
19.387
19.387
Debêntures e financiamentos
(k)
30.708
30.708
1.649.857
4.652
1.654.509
1.567.475
2.768
1.570.243
Passivo a descoberto de controlada
30.806
30.806
33.697
33.697
Provisões
6.249
6.249
1.914
1.914
96.302
96.302
79.764
79.764
Total do não passivo circulante
233.689
233.689
264.704
264.704
2.355.358
119.602
2.474.960
2.647.708
(20.166)
2.627.542
Patrimônio líquido
Atribuído aos acionistas da Controladora
Capital social
1.863.876
1.863.876
1.608.618
1.608.618
1.863.876
1.863.876
1.608.618
1.608.618
Reserva de capital
Ações em tesouraria
Reserva legal
25.033
25.033
25.033
25.033
Ajuste de avaliação patrimonial
4.576
4.576
4.576
4.576
4.578
(2)
4.576
4.576
4.576
Prejuízo acumulado
(l)
(350.365)
(41.185)
(391.550)
(134.507)
(304.629)
(439.136)
(350.367)
(41.183)
(391.550)
(134.507)
(304.629)
(439.136)
1.518.087
(41.185)
1.476.902
1.503.720
(304.629)
1.199.091
1.518.087
(41.185)
1.476.902
1.503.720
(304.629)
1.199.091
Participação de minoritários
(m)
278.845
(10.318)
268.527
314.652
(42.354)
272.298
Total do patrimônio líquido
1.518.087
(41.185)
1.476.902
1.503.720
(304.629)
1.199.091
1.796.932
(51.503)
1.745.429
1.818.372
(346.983)
1.471.389
Total do passivo e do patrimônio líquido
1.756.724
(41.185)
1.715.539
1.987.941
(304.629)
1.683.312
4.429.155
70.900
4.500.055
4.951.492
(358.374)
4.593.118
(f) Fornecedores: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra na LMTE. (g) Impostos e contribuições sociais: Reapresentação conforme alteração do saldo de IR e CSLL diferidos nas controladas LXTE, LMTE e LTTE. Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(8.440)
- (8.440) (154.468)
- (154.468)
(h) Outros passivos: Reapresentação para reversão da provisão de pendência de obra na LMTE. (i) PIS e COFINS diferi- atividades de financiamento
(13.086)
- (13.086) (14.863)
- (14.863)
dos: Reapresentação do saldo de acordo com a revisão das premissas contábeis do ativo de concessão – contratual nas Redução líquida do saldo de caixa e equivalentes
controladas LXTE, LMTE e LTTE. (j) IR e CS diferidos: Revisão das estimativas contábeis de acordo com a revisão do Caixa e equivalentes de caixa no início do
13.103
- 13.103
62.329
- 62.329
ativo de concessão – contratual nas controladas LXTE, LMTE e LTTE. (k) Debêntures e financiamentos: Reversão do sal- exercício (Nota 4)
Caixa e equivalentes de caixa no final do
do de custo de transação que amortizaria o saldo principal até o final do contrato na LTTE. (l) Prejuízo acumulado: Reflexo exercício (Nota 4)
17
17
47.466
- 47.466
das alterações anteriormente citadas. (m) Participação de minoritários: Reflexo da alteração do resultado do exercício.
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
(13.086)
- (13.086) (14.863)
(14.863)
Controladora
Consolidado
(u) Demonstração do fluxo de caixa: reapresentação do prejuízo do exercício e demais itens decorridos dos demais
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Ref 31/12/2019
31/12/2019 31/12/2019
31/12/2019 ajustes citados acima. Os impactos ocorreram principalmente pela revisão do ativo de concessão contratual e as resReapreReapre- pectivas rubricas atreladas como pis e cofins diferido e imposto de renda e contribuição social nas controladas LXTE,
Original
Ajuste
sentado
Original
Ajuste
sentado LMTE e LTTE. Não foram efetuadas outras reclassificações nas demonstrações financeiras. 1.6. Temas operacioReceita operacional líquida
(n)
- (185.479) 421.411 235.932 nais relevantes em 2020. Na noite de 03 de novembro de 2020, a ocorrência de um curto-circuito interno culminou no
Custo dos bens construídos e serviços
incêndio do Transformador 01 - 230/69/13,8 kV (7TR01) da Subestação Macapá (SE Macapá), e , por sobrecarga, no
prestados
(o)
- (27.748)
1.456 (26.292) desligamento automático do Transformador 03 - 230/69/13,8 kV (7TR03). Com isso, o suprimento de energia do EsLucro/(Prejuízo) bruto
- (213.227) 422.867 209.640 tado do Amapá, que dependia no momento da ocorrência quase que exclusivamente das instalações de transmissão
Despesas operacionais
da LMTE, acabou sendo temporariamente comprometido. Com esse incidente, aproximadamente 765 mil pessoas,
Gerais e administrativas
(p)
(14.796)
- (14.796) (39.817)
(1.456) (41.273) em 13 cidades, incluindo a capital Macapá, ficaram parcialmente sem energia elétrica. Adicionalmente, na data da
Outras receitas
11.699
11.699
11.699
11.699 ocorrência, o Transformador 02 - 230/69/13,8 kV (7TR02), com função primária de atuar como reserva, encontravaResultado de equivalência patrimonial
(q) (231.284) 263.444
32.160
- -se em manutenção por razão de uma ocorrência em 30/12/2019, tendo todos os passos sido informados aos órgãos
Resultado antes do resultado financeiro
(234.381) 263.444
29.063 (241.345) 421.411 180.066 competentes, conforme procedimentos da regulação setorial. Após o ocorrido, a Companhia tomou as providências
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
cabíveis de forma prioritária e, através da substituição de peças e com o acompanhamento e suporte do grupo de
Receitas financeiras
3.168
3.168
13.424
13.424 trabalho composto, além da LMTE, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), Operador Nacional do Sistema Elétrico
Despesas financeiras
(9.678)
(9.678) (172.496)
- (172.496) (ONS), ANEEL, Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e Eletronorte, com suporte das Forças Armadas, 60%
Resultado financeiro
(6.510)
(6.510) (159.072)
- (159.072) a 70% da capacidade de carga total necessária no estado do Amapá foi reestabelecida em 07 de novembro, ou seja,
Resultado antes do imposto de renda e
3 dias após o incidente. As operações na SE Macapá, objeto da concessão da LMTE, foram 100% normalizadas no
da contribuição social
(240.891) 263.444
22.553 (400.417) 421.411
20.994 dia 24 de novembro, após a transferência de um transformador de alta voltagem da Subestação de Laranjal do Jari
Imposto de renda e contribuição social
(r)
- 123.719 (125.931)
(2.212) para a Subestação do Macapá. Ainda segundo as diretrizes do Gabinete de Crise, a LMTE realizou a transferência
Lucro/ (Prejuízo) do exercício
(240.891) 263.444
22.553 (276.698) 295.480
18.782 de um terceiro Transformador cedido a título oneroso por outra concessionária do setor e vindo de Boa Vista - Ro(n) Receita operacional líquida: Reapresentação de acordo com a revisão das estimativas contábeis do ativo de raima, conseguindo, com muito esforço, após diversas e complexas etapas, disponibilizá-lo para operação em 23 de
concessão – contratual nas controladas LXTE, LMTE e LTTE. (o) Custo dos bens construídos e serviços prestados: dezembro de 2020, de forma antecipada às previsões. Sequencialmente, em 08/01/2021, o segundo Transformador
Reapresentação para correta segregação entre custo e despesa nas controladas LMTE e LTTE. (p) Despesas gerais da Subestação Laranjal foi recomposto através de outro equipamento cedido de forma onerosa, este vindo de Vila do
e administrativas: Reapresentação para correta segregação entre custo e despesa nas controladas LMTE e LTTE. (q) Conde – Pará, como forma de manter a configuração original, em quantitativo de transformadores, na Subestação de
Resultado de equivalência patrimonial: Reflexo da alteração do resultado nas controladas LXTE, LMTE e LTTE. (r) Laranjal do Jari, também objeto da concessão outorgada à LMTE. O transporte de transformadores, que pesam unitaImposto de renda e contribuição social: Reapresentação de acordo com a revisão das estimativas contábeis do ativo riamente em torno de 200 toneladas, envolveu complexa logística que incluiu, além da parte terrestre, o translado por
de concessão – contratual nas controladas LXTE, LMTE e LTTE.
balsa durante horas, com grandes riscos de danificar o equipamento no percurso. Como parte das ações de definitivo
Controladora
Consolidado
reestabelecimento das instalações da Companhia, foi contratada junto ao fornecedor ABB a aquisição de 2 (dois)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ref 31/12/2019
31/12/2019 31/12/2019
31/12/2019 novos transformadores de 230/69/13,8kV 150MVA, que deverão ser entregues na SE Macapá em agosto/2021, conReapreReapre- forme descrito na Nota 10. Contratou-se, ainda, com a WEG, o reparo do TR2 que deverá ser entregue na SE Macapá
original
ajuste
sentado
original
ajuste
sentado em novembro/2021. Todas as providências estão sendo acompanhadas e validadas pelo ONS, MME e ANEEL, bem
Atribuído aos acionistas da Controladora
como os seguros dos equipamentos avariados devidamente acionados. Muito embora as causas do incidente ainda
Capital social
1.863.876
- 1.863.876 1.863.876
- 1.863.876 estejam em apuração, tanto internamente quanto pelos órgãos competentes, em decorrência da indisponibilidade
Ajuste de avaliação patrimonial
4.576
4.576
4.578
(2)
4.576 temporária dos transformadores da Subestação Macapá já foram apuradas as seguintes penalidades: A título de PVI,
Prejuízo acumulado
(s) (350.365) (41.185) (391.550) (350.367) (41.183) (391.550) Parcela Variável por Indisponibilidade, até a apuração de 02/2021, o ONS já descontou da LMTE R$ 386 até fevereiro
1.518.087 (41.185) 1.476.902 1.518.087 (41.185) 1.476.902 de 2021. Contudo, ainda podem ser descontados R$ 188 até que sejam alcançados os limites de descontos previstos
Participação de minoritários
(t)
- 278.845 (10.318) 268.527 regulatoriamente. Nos moldes da regulação setorial também é possível a aplicação de PVRO, Parcela Variável por
Total do patrimônio líquido
1.518.087 (41.185) 1.476.902 1.796.932 (51.503) 1.745.429 Restrição Operativa, na hipótese de ser configurada redução da capacidade operativa das funções de transmissão/
Controladora
Consolidado
transformação das instalações da LMTE, e caso não tenha sido alcançado o limite de descontos previsto na norma
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ref 01/01/2019
01/01/2019 01/01/2019
01/01/2019 aplicável. Deste modo, já foi descontado, a título de PVRO, o montante de R$ 10 até fevereiro de 2021. Tendo em vista
ReapreReapre- o tempo de indisponibilidade do Transformador 7TR02, que se encontra em manutenção desde 30/12/2020, a ANEoriginal
ajuste
sentado
original
ajuste
sentado EL decidiu, excepcionalmente, antecipar os descontos que estavam sendo operacionalizados via Parcela de Ajuste
Atribuído aos acionistas da Controladora
correspondentes às Suspensões do Ciclo 2019-2020, bem como determinou no âmbito Processo Administrativo n°
Capital social
1.608.618
- 1.608.618 1.608.618
- 1.608.618 48500.005796/2020-34 que os descontos do ciclo 2020-2021 sejam mês a mês operacionalizados. Assim, já foi desReseva legal
25.033
25.033
25.033
25.033 contado das receitas totais no ciclo tarifário de 2020/2021 da transmissora o montante de R$ 131 desde que o 7TR02
Ajuste de avaliação patrimonial
4.576
4.576
4.576
4.576 ficou indisponível (30/12/2019) até fevereiro de 2021. Com relação a este Transformador, a LMTE estima no próximo
Prejuízo acumulado
(s) (134.507) (304.629) (439.136) (134.507) (304.629) (439.136) ciclo descontos de R$ 353 referente a suspensão do pagamento base no período de maio/20 a novembro/20, quan1.503.720 (304.629) 1.199.091 1.503.720 (304.629) 1.199.091 do a Função transmissão foi reestabelecida com os equipamentos cedidos temporariamente de forma onerosa pela
Participação de minoritários
(t)
- 314.652 (42.354) 272.298 ELETRONORTE. Adicionalmente, é possível que essa expectativa não se realize e haja um desconto do período de
Total do patrimônio líquido
1.503.720 (304.629) 1.199.091 1.818.372 (346.983) 1.471.389 12 meses, ou seja, mais R$ 353 visto que o equipamento cedido pela ELETRONORTE possui capacidade inferior ao
(s) Prejuízo acumulado: Reflexo das alterações anteriormente citadas. (t) Participação de minoritários: Reflexo da equipamento requerido pela ANEEL. É importante ressaltar que tal característica técnica não causou prejuízo no serviço de transmissão de energia. Nos moldes da regulação setorial é possível, que haja descontos mensais no próximo
alteração do resultado do exercício.
ciclo também de 2021/2022 no valor de R$ 118, referente a suspensão do pagamento base dos 7TR01 e 7TR03 pelo
Controladora
Consolidado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
mesmo motivo do 7TR02. Considerando os valores já descontados da receita da LMTE a título de (i) PVI, (ii) PVRO,
OPERACIONAIS
Ref
2019
2019
Lucro líquido do exercício
(u) (240.891) 263.444 22.553 (276.698) 295.480 18.782 (iii) Suspensões de Pagamentos Base, tem-se que os valores estão sendo adequadamente provisionados no fluxo do
(Reapre(Reapre- ativo de contrato da Companhia. Abaixo um resumo dos efeitos já efetuados e possíveis do sinistro:
Impacto confirmado
Impacto possível
original
ajuste sentado)
original
ajuste sentado) Descrição
Até 31/12/20
Após 31/12/20
Ajustes para reconciliar o resultado do período
PVIs
R$ 275
R$ 111
R$ 188
com o caixa gerado pelas (aplicado nas)
PVRO
R$ 10
atividades operacionais
R$ 63
R$ 67
R$ 2.121
Imposto de renda e contribuição social (Nota 20)
(u)
- (123.998) 127.340
3.342 Suspensão de pagamento base
Equivalência patrimonial (Nota 13 e 18)
(u) 231.284 (263.444) (32.160)
- Em 10 de fevereiro de 2021, a SFE, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, lavrou
PIS / COFINS diferidos (Nota 21)
(u)
- (47.036) 42.029 (5.007) o Auto de Infração nº 0001/2021-SFE, por meio do qual aplicou à LMTE multa no valor total de R$ 3.672, corresponRemuneração do ativo de concessão (Nota 9)
(u)
- (352.054) 26.824 (325.230) dente a pouco mais de 3,54% da Receita Operacional Líquida - ROL da Concessionária. Contra o referido Auto de InPerda de remuneração do ativo contratual (Nota 9) (u)
- 583.859 (492.684) 91.175 fração, em 22/02/2021 foi interposto Recurso Administrativo - que tem efeito suspensivo e impede a cobrança da sanJuros dos empréstimos
6.602
6.602 146.419
- 146.419 ção, questionando a totalidade da multa e indicando vícios de legalidade do Auto de Infração nº 0001/2021-SFE.
Perda valor justo - Impairment (Nota 2.1 (a))
(203)
(203) Aguarda-se, então, o julgamento do Recurso pela Diretoria Colegiada da Agência Reguladora. A perda do valor discuProvisões (Nota 17)
4.335
4.335
16.085
- 16.085 tido é classificada neste momento como possível, já que não temos como precisar agora se a multa será completamenOutros
(u)
556
556
(1.611)
554 (1.057) te afastada, totalmente mantida ou parcialmente revista pela ANEEL. Quanto à possibilidade de decretação da Caducidade do Contrato de Concessão / Impedimento de Contratar com a Administração Pública / Intervenção na Concessão,
Movimentação nos ativos e passivos
ressalta-se que, até o momento, nenhuma destas hipóteses foi sequer abordada nos processos em trâmite, ou mesmo
operacionais
Ativo de concessão - Recebimento (Nota 9)
- 290.155
673 290.828 nas tratativas da Concessionária junto à Agência Reguladora. Além disso, tendo em vista já ter sido lavrado o Auto de
Concessionárias e permissionárias (Nota 5)
4.266
4.266 Infração n° 001/2021-SFE, com a penalidade acima referida, considera-se remota a possibilidade de serem aplicadas
Impostos a recuperar (Nota 8)
(u)
165
165
821 (2.355) (1.534) à LMTE as penalidades de caducidade do contrato, impedimento de contratar com a Administração ou intervenção na
Despesas antecipadas (Nota 7)
(911)
(911)
(1.878)
- (1.878) concessão. Para atuar em sua defesa, a LMTE reuniu uma equipe jurídica com membros internos e externos, bem
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)
20
20
7.422
7.422 como montou um gabinete interno de crise para solucionar as questões operacionais da Companhia e gestão da repuDepósitos judiciais (Nota 12)
7.338
7.338 tação em função da extensa cobertura da mídia sobre o assunto em questão. Os processos judiciais referentes ao tema
Ativo de concessão
(u)
- se encontram divulgados na Nota 17. Em paralelo às atividades técnicas e consoante ao seu programa de ASG (AmOutros ativos
(u)
(856)
(856)
(5.514)
4.431 (1.083) biental, Social e Governança), durante o período mais agudo da ocorrência, a fim de minimizar os efeitos sobre a poFornecedores (Nota 15)
(u)
1.239
1.239
22.677
585 23.262 pulação, sobretudo a parcela mais vulnerável, a LMTE realizou a distribuição de kits formados por cestas básicas, água
Adiantamento de clientes
- mineral e kit anticovid-19 nos municípios de Macapá e Santana, beneficiando um total de 4.000 famílias. Atualmente a
Partes relacionadas ativas( Nota 11)
(13.925)
- (13.925) (52.341)
- (52.341) Companhia estuda parcerias para tornar permanente o apoio a projetos sociais na localidade. 1.7. Resumo das prinPartes relacionadas passiva( Nota 11)
13.431
- 13.431
13.506
- 13.506 cipais práticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiImpostos e contribuições a recolher (Nota 8)
(u)
92
92
(2.034)
3.683
1.649 ras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo
Outros passivos
(u)
379
379
(1.076) (6.560) (7.636) quando indicado de outra forma. 1.7.1 Conversão de moeda estrangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresenCaixa aplicado nas atividades operacionais
1.520
1.520 228.105
- 228.105 tação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia são mensurados
IRPJ e CSLL pagos
(1.440)
- (1.440)
(2.154)
- (2.154) usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
Juros pagos ( Nota 16)
(5.608)
- (5.608) (74.275)
- (74.275) financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 1.7.2 Caixa e equivalentes de
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(5.528)
- (5.528) 151.676
- 151.676 caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 1.7.3 Caixa
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Ativo de contrato infraestrutura (Nota 9)
(u)
2.644
- (2.644) restrito. Compreendem depósitos em garantia dos financiamentos recebidos e das obrigações da Companhia relativo
a medidas compensatórias. 1.7.4 Instrumentos financeiros. 1.7.4.1 Classificação e mensuração. A Companhia
Investimento em sociedades controladas e
coligadas (Nota 13 e 18)
(20)
(20)
- classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii)
custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A AdminisAFAC
Caixa restrito (Nota 6)
902
902
7.999
- (7.999) tração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 1.7.4.2 Ativos financeiros menTítulos de renda fixa
138
(138) surados ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Alienação imobilizado
1.217
1.217 são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor
Adições do imobilizado
2.507
- (2.507) justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do
resultado em "Resultado financeiro" no exercício em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado
Caixa líquido gerado pelas atividades de
investimento
882
882 (12.071)
- (12.071) em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada
pela referida operação. (a) Valor justo por meio do resultado. São ativos financeiros mantidos para negociação ativa.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos / debêntures (Nota 16)
- Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por
Pagamento de empréstimos (Nota 16)
(66.440)
- (66.440) 212.468
- (212.468) meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em
Aumento de capital (Nota 19)
58.000
- 58.000
58.000
- 58.000 que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as va-
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riações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. A Companhia avalia, na data do
balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor
acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, a perda mensurada como a diferença
entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é reconhecida na demonstração do resultado. Em 31
de dezembro de 2019, os ativos e passivos financeiros da Companhia classificados nessa categoria compreendiam
caixa e equivalente de caixa e caixa restrito. (b) Custo amortizado. Esses ativos são mensurados subsequentemente
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Em 31 de dezembro de 2019, os ativos e passivos financeiros da Companhia classificados nessa categoria compreendiam as contas a
pagar aos fornecedores, contas a receber – clientes, os financiamentos e debêntures. 1.7.5 Ativos de concessão Contratual. Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação a infraestrutura) usada
para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação e manutenção)
durante determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o
prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos,
sendo os bens revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de
operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas
no contrato de concessão. O concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com
os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 – Instrumentos Financeiros e ICPC
01 (R1) – Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, a
remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com base nos valores relativos
aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis separadamente. (a) Ativo de concessão – Contratual.
Todas as concessões das controladas da Companhia foram classificadas dentro do modelo de ativo de concessão
contratual, a partir de 1º de janeiro de 2018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O ativo
de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar
a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do
fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente,
à medida que as Controladas operam e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de concessão contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão contratual das concessionárias de
transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro
é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a
contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. Este
fluxo de recebimentos é remunerado pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, estabelecida no
início de cada projeto e fixa durante todo o prazo de concessão. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e
custos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 1º de janeiro de 2018 passaram
a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de concessão contratual, por terem o
direito a contraprestação ainda condicionados a satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao (e reconhecidas de
forma líquida no resultado do exercício) diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não
circulante. 1.7.6 Contas a receber - Clientes. Destina-se à contabilização dos créditos faturados aos agentes do setor
conforme determinações do Operador Nacional do Sistema por meio dos Avisos de Créditos (AVCs) mensais. 1.7.7
Imobilizado. São classificados como ativo imobilizado os bens não vinculados às concessões. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis
à aquisição dos itens. A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e
seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
IMOBILIZADO
Anos
Móveis e utensílios
5
Equipamentos de informática
5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor
contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que
seu valor recuperável estimado. 1.7.8 Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 1.7.9
Debêntures e financiamentos. As debêntures e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimento
dos recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"). 1.7.10 Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são
mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa
antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 1.7.11 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente
no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos
e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente
para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a
intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal
e mesma autoridade fiscal. 1.7.12 Demais obrigações. São registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondestes encargos e variações monetárias incorridos. 1.7.13 Capital Social. As ações
ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas
ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos de impostos. 1.7.14 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. As receitas são reconhecidas quando ou conforme
a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver um
contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável que a entidade receberá
a contraprestação à qual terá direito. As receitas das Controladas são classificadas nos seguintes grupos: (a) Receita de
infraestrutura. Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e
calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem
margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de
suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas
ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento
que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de
financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção
(e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com
o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. (b) Remuneração dos ativos de concessão. Refere-se aos juros
reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente
financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e manutenção.
Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início
quando da entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 1.7.15 Encargos regulatórios. Os montantes faturados pela Companhia estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de
Reversão ("RGR"): Encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas concessionárias de energia elétrica, com
a finalidade de prover recursos para reversão, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica. Seu valor
anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em ativos vinculados à prestação de serviço de
eletricidade, limitado a 3% da receita anual. O Despacho nº 2.403 de 2020 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal
no valor de R$ 146 para o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. • Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica ("TFSEE"): Taxa de fiscalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensalmente,
sendo seu valor fixado pelos Despachos emitidos no início de cada ciclo pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço
concedido considerando o valor econômico agregado pelo concessionário. O Despacho nº 2.004 de 2020 emitido pela
Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 38 para o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. •
Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão ou geração
de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a produção
independente de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, anualmente, um
percentual de 1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de
Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 1.7.16 Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações cambiais e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações monetárias, líquidas sobre empréstimos e financiamentos, debêntures, variações cambiais, líquidas dos passivos em
moeda estrangeira. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. 1.7.17 Demonstração dos
fluxos de caixa. A Companhia classifica nas demonstrações dos fluxos de caixa os juros pagos como atividade de financiamento e os dividendos recebidos como atividade operacional, por entender que os juros pagos representam custos
para obtenção de seus recursos financeiros e os dividendos recebidos representam uma extensão de suas atividades
operacionais. 1.8. Coronavírus (“Covid-19”). (a) Contexto geral. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde declarou o surto de Coronavírus (COVID - 19) como uma pandemia. A imensa maioria dos governos, nos cinco
continentes, passou a adotar medidas restritivas para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar significativamente a economia global , tendo em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos preços dos ativos, das taxas de
câmbio e a queda das taxas de juros de longo prazo. As principais economias do Mundo e os principais blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos expressivos para superar a potencial recessão econômica que
estas medidas de mitigação da propagação do COVID -19 possam provocar. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos
impactos na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, que declara o
estado de calamidade pública. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comercias e de serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. (b) Medidas de assistência governamental adotadas pela Companhia. Diante do cenário
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, com
destaque para as seguintes, que foram adotadas pelas controladas: (i) Postergação do recolhimento do PIS e da COFINS,
relativos às competências março, abril e maio para os meses de agosto, outubro e novembro de 2020; (ii) Prorrogação de
prazos para a entrega de obrigações acessórias, como DCTF e EFD, dentre outras; (iii) Adesão à suspensão, por prazo
de até doze meses, do pagamento das parcelas vincendas até 31 de dezembro de 2020 do empréstimo dos Fundos
Constitucionais de Financiamentos do Norte (FNO) na LMTE e LXTE; Além das medidas acima indicadas, a Companhia
analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise fornecer
alívio financeiro aos contribuintes, tendo em conta medidas que possam incluir a redução ou postergação de valores a
receber pela prestação de seus serviços. O setor de energia entende que tais diretrizes deverão respeitar, em qualquer
circunstância, o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade com as cláusulas contidas
nos respectivos Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica –ANEEL. (c) Medidas adotadas pela Companhia para auxílio à sociedade. A Companhia decidiu
adotar o teletrabalho para seus colaboradores, cujas atividades sejam compatíveis com essa modalidade de trabalho para
evitar deslocamentos e potencial risco de contágio. (d) Impactos nas demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro
de 2020, considerando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia revisou seu planejamento
estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: (i) Impacto nos índices de arrecadação e nos níveis
de inadimplência; (ii) Redução da taxa de juros e capacidade da Companhia para aceder ao mercado de dívida de curto
e médio prazo; e (iii) Ruptura na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis de CAPEX
previstos para 2020. Os possíveis impactos do COVID-19 divulgados foram baseados nas melhores estimativas da Administração e foram implementados a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Com
base nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não observou impactos relevantes ao serem
considerados no exercício de 2020. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis

resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Perda (impairment) estimada de ativos financeiros e não financeiros. Na Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda., uma reversão de impairment de R$ 1 foi reconhecida em
relação aos seus ativos durante o exercício. Em 2020 houve reversão reconhecida corresponde a impostos a recuperar
R$ 1 em função da expectativa de recuperabilidade de créditos tributários. (b) Recuperabilidade do imposto de renda,
contribuição social e outros impostos diferidos. Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis
futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. 2.2 Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis. A seguir são apresentados os principais julgamentos efetuados pela Administração durante o processo
de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam significativamente os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras. (a) Contabilização de contratos de concessão. Na contabilização dos contratos 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 dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. (b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual. 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 concessão
contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura
de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de concessão contratual é registrado
em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo de
concessão contratual indenizável é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (c) Determinação da taxa de desconto do ativo de concessão contratual. A taxa aplicada ao ativo de concessão contratual é uma
taxa de desconto que melhor representa a estimativa da 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 concessão contratual é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão
e fixa durante todo o prazo da concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de concessão contratual é ajustada para refletir os fluxos revisados,
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura.
Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura
pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em
consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e
encargos. (e) Determinação das receitas de operação e manutenção. Quando a concessionária presta serviços de
operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados
pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 3. Gestão de risco financeiro.
3.1. Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de aplicações financeiras e endividamento, risco de crédito, risco de capital, risco de mercado, risco de liquidez e riscos operacionais. (i) Riscos de aplicações financeiras e endividamento. A Companhia adota uma política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que sua totalidade é alocada em instrumentos financeiros de renda fixa atrelados à variação do
CDI. Valor de mercado dos instrumentos financeiros. Em 31 de dezembro de 2020 os instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial são como segue. Os valores apresentados como ativos e passivos financeiros são assim demonstrados por categoria:
2020
Controladora
Consolidado
Valor
Valor de
Valor
Valor de
contábil
mercado
contábil
mercado
Ativos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Contas a receber - Clientes
36.721
36.721
Partes relacionadas
86.512
86.512
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa
3
3
288.466
288.466
Títulos de renda fixa
415
415
46.466
46.466
Caixa restrito
86.515
86.515
372.068
372.068
Passivos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Fornecedores
198
198
42.504
42.504
Debêntures e financiamentos (i)
1.943.513
1.943.513
Partes relacionadas
173.721
173.721
173.919
173.919
1.986.017
1.986.017
2019
Controladora
Consolidado
Valor
Valor de
Valor
Valor de
contábil
mercado
contábil
mercado
Ativos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Contas a receber - Clientes
147
147
33.109
33.109
Partes relacionadas
18.323
18.323
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado:
Caixa e equivalentes de caixa
17
17
47.466
47.466
Títulos de renda fixa
285
285
Caixa restrito
30.932
30.932
18.487
18.487
111.792
111.792
Passivos financeiros
Mensurados pelo custo amortizado:
Fornecedores
2.041
2.041
90.675
90.675
Debêntures e financiamentos (i)
1.806.454
1.806.454
Partes relacionadas
195.507
195.507
197.548
197.548
1.897.129
1.897.129
(i) Devido às características dos contratos de financiamento descritas na Nota 16 o valor justo das debêntures e financiamentos se aproxima do seu valor contábil. (ii) Risco de crédito. Salvo pelo ativo de concessão, a Companhia não possui
outros saldos relevantes a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado
baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de
tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Integrado de
Transmissão (SIM) de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (II) os serviços prestados pelo
ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres,
exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro, deste modo o risco
de crédito é baixo. (iii) 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. (iv) 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 possui 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 possui
aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposta são os seguintes: Riscos relacionados às aplicações financeiras. A Companhia adota política
conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada em certificados de depósitos bancários. Riscos relacionados às taxas de juros. As controladas estão expostas a riscos relacionados à taxa de juros um
a vez que possuem debêntures e financiamentos com taxas de juros pós-fixadas. O risco é administrado através da manutenção de aplicações financeiras também pós-fixadas. (v) Risco de liquidez. A responsabilidade pelo gerenciamento
do risco de liquidez é da Administração da Companhia, que gerencia o risco de liquidez de acordo com as necessidades
de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazo mantendo linhas de crédito de captação de acordo com
suas necessidades de caixa combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir
analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela
são os fluxos de caixa não descontados contratados e apresentam os valores do juros e principal.
Controladora
Menos de
Entre um e
Entre dois e
Acima de
um ano
dois anos
cinco anos
cinco anos
Total
Fornecedores
198
198
198
198
Consolidado
Menos de Entre um e dois
Entre dois e
Acima de
um ano
anos
cinco anos
cinco anos
Total
Fornecedores
42.504
42.504
Debêntures e financiamentos
169.701
621.304
765.600
5.611.120
7.167.725
212.205
621.304
765.600
5.611.120
7.210.229
(vi) Riscos operacionais. Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. • Risco de interrupção do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução de suas receitas através
da aplicação de algumas penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos serviços.
• Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Companhia expanda os seus negócios através
da construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção,
atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. • Risco técnico: a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas
por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos
econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para
a recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Companhia.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
1
15
23.182
12.164
Aplicações financeiras (i)
2
2
265.284
35.302
Total
3
17
288.466
47.466
(i) Refere-se a aplicações financeiras em cédulas Santander e Bradesco remuneradas por 96% a 100% CDI com
liquidez imediata. 5. Contas a receber - Clientes. O saldo consolidado em 31 de dezembro de 2020 refere-se principalmente aos clientes das empresas LXTE (R$ 16.989) e LMTE (R$ 15.986).
Controladora
Consolidado
CONTAS A RECEBER
2020
2019
2020
2019
Clientes
147
36.721
33.109
Total
147
36.721
33.109
Controladora
Consolidado
CONTAS A RECEBER POR VENCIMENTO
2020
2019
2020
2019
A vencer
35.098
30.839
Vencidos até 30 dias
36
177
Vencidos de 30 até 365 dias
147
339
771
Vencidas há mais de 365 dias (i)
1.248
1.322
Total
147
36.721
33.109
(i) Os valores vencidos há mais de 365 dias pertencem à LXTE R$ 655 (R$ 696 em 2019) e LMTE R$ 592 (R$ 626 em
2019). As controladas não registram provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, uma
vez que, em caso de inadimplência, as controladas, como agente de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado de garantia bancária do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de fiança,
conforme previsão no contrato de concessão. 6. Caixa Restrito. Os títulos e valores mobiliários classificados como fundos vinculados correspondem a aplicações financeiras em CDB atualizadas pelo CDI, que refletem o valor de mercado.
Controladora
Consolidado
CAIXA RESTRITO
2020
2019
2020
2019
Banco da Amazônia – LXTE (a)
23.695
14.454
Banco da Amazônia – LMTE (a)
22.771
13.579
Banco Bradesco – LTTE (b)
2.899
Total
46.466
30.932
(a) Esses saldos referem-se às contas de reservas constituídas pela LXTE e LMTE conforme contrato com o BASA
(Banco da Amazônia). A movimentação só poderá ser realizada para pagamentos ao BASA. (b) Refere-se à conta
reserva estabelecida em garantia do contrato de empréstimo das Debêntures que foram liquidadas em 2020. 7. Despesas Antecipadas. Em 31 de dezembro de 2020 os saldos referentes a seguros antecipados eram os seguintes:
LXTE R$ 935 , LMTE R$ 421 , POMTE R$ 7 , Gemini R$ 490 e em 31 de dezembro de 2019 os saldos eram de R$
1.338 LXTE, R$ 88 LMTE, R$ 68 POMTE e R$ 937 Gemini.
8. Impostos e contribuições sociais
Controladora
Consolidado
ATIVO
2020
2019
2020
2019
(Reapresentado)
Imposto de renda (a)
1.261
10.194
2.481
13.290
Contribuição social (a)
5.865
5.883
7.922
7.968
IRRF
4
145
4.660
5.246
Outros
5.206
5.103
Total
7.130
16.222
20.269
31.607
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(a) A variação refere-se ao recebimento de imposto de renda pago a maior no ano de 2010. A Companhia já solicitou
restituição dos valores de CSLL também e possui a expectativa de recebê-los nos próximos 12 meses, conforme
andamento do processo.
Controladora
Consolidado
PASSIVO
2020
2019
2020
2019
IRPJ
463
CSLL
712
477
PIS
3
963
965
COFINS
1
19
4.548
4.591
IOF
893
893
ISS
2.716
2.384
INSS
13
13
2.957
2.789
Taxas regulamentares
10.157
9.252
Outros
39
145
3.921
3.489
Total
53
1.073
26.437
24.840
9. Ativo de concessão - Contratual. (a) Movimentação do ativo de concessão.
Remuneração do
ParticiReceita de ativo de concesPerda de Recebipação
2019 infraestrutura
são contratual remuneração mentos
2020
Empresa
(Reapresentado)
LMTE
85,04%
1.803.304
140.641
(46.784) (126.696) 1.770.465
LTTE
100%
403.335
26.790
42.278
54.640 (32.707)
494.336
LXTE
83,34%
1.958.345
618
145.061
(67.202) (132.843) 1.903.979
Total
4.164.984
27.408
327.980
(59.346) (292.246) 4.168.780
Ativo contratual
Circulante
292.245
307.903
Não circulante
3.872.739
3.860.877
Remuneração do
ParticiReceita de in- ativo de conces- Perda de re- RecebiEmpresa
pação
2018 fraestrutura
são contratual muneração mentos
2019
(Reapre(Reapresentado)
sentado)
LMTE
85,04%
1.875.803
143.706
(90.467) (125.738) 1.803.304
LTTE
100%
284.094
2.645
31.666
116.797 (31.867)
403.335
LXTE
83,34%
2.059.214
149.858
(117.504) (133.223) 1.958.345
4.219.111
2.645
325.230
(91.175) (290.827) 4.164.984
Ativo Contratual
Circulante
315.401
292.245
Não circulante
3.903.710
3.872.739
(b) Principais características
EMPRESA
INÍCIO DO CONTRATO ANOS DE CONCESSÃO
INÍCIO DA OPERAÇÃO RAP INICIAL
LMTE
16.10.2008
30 anos
junho de 2013
71.880
LTTE (i)
09.12.2011
30 anos
outubro de 2017
27.980
LXTE
16.10.2008
30 anos
junho de 2013
74.300
LITE (Nota 18)
01.08.2013
(i) A LTTE iniciou parte de suas operações em outubro de 2017. No dia 12 de fevereiro de 2021 ocorreu a energização do último trecho, o seccionamento da linha de transmissão em 345kV Adrianópolis-Jacarepaguá, onde se tornou
100% operacional. Adicionalmente, em 2020 iniciamos a construção dos 2 reforços homologados pela ANEEL: - Segundo Banco de Autotransformador Monofásico 500/138/13,8 kV, conforme Resolução Autorizativa Nº 6.079, de 11
de outubro de 2016. - Instalação na Subestação de Nova Iguaçu do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos
500/138 kV e do 1º Banco de Reatores de Barra Monofásicos 500kV, conforme Resolução Autorizativa Nº 8.647, de 3
de março de 2020. 10. Adiantamento a fornecedores. Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 referem-se
principalmente aos fornecedores das controladas LXTE (R$ 3.307 em 2020 e R$ 3.527 em 2019) e LMTE (R$ 7.799
em 2020 e R$ 2.638 em 2019).
Controladora
Consolidado
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
2020
2019
2020
2019
Materiais
19.969
17.772
Serviços
2
26
6.178
2.703
Outros
464
624
Perdas
(13.369)
(13.369)
Total
2
26
13.242
7.730
Curto prazo
2
26
2.136
1.565
Longo prazo
11.106
6.165
11. Partes relacionadas
Controladora
Consolidado
PARTES RELACIONADAS
2020
2019
2020
2019
Ativo
Plena Operação e Manutenção de Trans. de Energia (i)
86.512
18.323
Total
86.512
18.323
Curto prazo
Longo prazo
86.512
18.323
Controladora
Consolidado
PARTES RELACIONADAS
2020
2019
2020
2019
Passivo
Linhas de Macapá Transm.de Energia S.A (i)
83.304
104.985
Linhas de Xingu Transm.de Energia S.A (i)
90.417
90.417
105
Linhas de Itacaiúnas Transm.de Energia S.A(i)
173.721
195.507
Total
Circulante
Não circulante
173.721
195.507
(i) Tratam-se de transações conta-corrente.
12. Depósitos judiciais
O saldo de R$ 20.016 em 31 de dezembro de 2020 é composto principalmente por depósitos judiciais na LMTE de
R$ 16.647, onde referem-se basicamente ao ocorrido na LMTE relacionado ao processo judicial do IP nº 2.913/2020
conforme descrito na Nota 17, além de R$ 485 relacionados à LXTE , e R$ 3.064 relacionados à LTTE.
13. Investimentos
2020
2019
INVESTIMENTOS
(Reapresentado)
Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial
1.666.842
1.599.257
Total
1.666.842
1.599.257
Controladas e coligadas. As empresas investidas são concessionárias de transmissão de energia e Operação e Manutenção de Linhas de Transmissão (POMTE) e são controladas isoladamente pela Companhia. A movimentação para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, dos saldos de investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, incluindo o percentual de participação da Companhia em cada uma das controladas e coligadas, está
demonstrada a seguir: (a) Movimentação dos investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial
Aumento
Equivalência
Empresa
2019
de capital
Incorporação
de resultado
2020
POMTE
2.694
(525)
2.169
LTTE
165.423
30.269
34.661
230.353
LMTE
732.279
3.703
735.982
LXTE
698.861
(523)
698.338
1.599.257
30.269
37.316
1.666.842
1.599.257
1.666.842
Aumento
Equivalência
Empresa
2018
de capital
Incorporação
de resultado
2019
(Reapresentado)
PCTE
1.345
(1.345)
POMTE
1.016
1.345
333
2.694
LTTE
116.147
49.276
165.423
LMTE
744.390
(12.111)
732.279
LXTE
707.071
(8.210)
698.861
1.569.969
28.288
1.599.257
1.569.969
1.599.257
(b) Informações relevantes sobre as investidas
2020
Quantidade
Lucro
total de ações ParticiPatri(prejuízo)
ou quotas pação Capital
mônio líquido das
Controladas
possuídas em %
social
líquido investidas
Linhas de Macapá Transmissora de Energia
567.260.000 85,04 667.013
865.406
4.354
Linhas de Xingu Transmissora de Energia
527.120.000 83,34 632.529
837.983
(628)
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia
446.274.000
100 446.274
230.534
34.661
Plena Op. e Manut. de Transmissoras de Energia Ltda.
4.116.300
100
2.258
2.169
(527)
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia (Nota 18)
39.573.580
100 39.725 (32.240)
(1.584)
2019
Quantidade
Lucro
total de ações ParticiPatri(prejuízo)
ou quotas
pação Capital
mônio líquido das
Controladas
possuídas
em %
social
líquido investidas
(Reapresentado)
Linhas de Macapá Transmissora de Energia
567.260.000
85,04 667.013
861.052
(14.241)
Linhas de Xingu Transmissora de Energia
527.120.000
83,34 632.529
838.611
(9.852)
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia
416.006.000
100 416.006
165.425
49.276
Plena Op. e Manut. de Transmissoras de Energia Ltda.
4.116.300
100
4.116
2.696
334
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia (Nota 18)
39.573.580
100 39.573
(30.806
2.870
14. Outros ativos
CONTROLADORA
OUTROS ATIVOS
2020
2019
Depósitos e fianças
358
247
Admissão temporária
2.678
Valores a receber CTEEP (i)
5.363
5.599
Valores a receber CELEO (ii)
14.795
14.630
Isolux Projetos e Instalações (iii)
57.432
57.432
Total
77.948
80.586
Curto prazo
358
2.925
Longo prazo
77.590
77.661
(i) Refere-se ao saldo a receber da conta garantida da venda da ex-controlada Interligação Elétrica Norte e Nordeste
S.A (IENNE). Valor atualizado pelo CDI, com prazo de 5 anos a vencer em 2022. (ii) Refere-se ao saldo a receber da
conta garantia da venda das ex-controladas Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A (CPTE) e Jauru Transmissora de Energia S.A (JTE). Valor atualizado pelo CDI, com prazo de 5 anos a vencer em 2023. (iii) Refere-se ao
saldo a receber com a Isolux Projetos e Instalações. 15. Fornecedores. Os saldos em 31 de dezembro de 2020 e de
2019 referem-se principalmente aos fornecedores das empresas LXTE (R$ 31.618 em 2020 e R$ 32.495 em 2019),
LMTE (R$ 7.203 em 2020 e R$ 12.141 em 2019) e LTTE (R$ 2.211 em 2020 e R$ 44.763 em 2019).
Controladora
Consolidado
FORNECEDORES
2020
2019
2020
2019
(Reapresentado)
Materiais
7.998
5.599
Serviços
198
2.041
33.940
86.564
Outros
566
1.313
Total
198
2.041
42.504
93.476
16. Debêntures e financiamentos
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
DEBÊNTURES E FINANCIAMENTOS
Circulante
(Reapresentado)
Financiamentos (a)
5.651
40.094
Debêntures – principal e juros (b)
121.882
116.503
127.533
156.597
Não Circulante
Financiamentos (a)
397.652
501.522
Debêntures – Principal (b)
1.469.697
1.175.236
Custo de Transação (b)
(51.369)
(22.249)
1.815.980
1.654.509
Total
1.943.513
1.811.106

Debêntures
Saldo inicial
Captação
Conversão de dívida
Amortização de principal
Pagamento de juros
Juros provisionados
Custo de transação

Controladora
2020
-

Financiamentos
Saldo inicial
Captação
Amortização de principal
Pagamento de juros
Juros provisionados

2019

64.910
(66.440)
(5.608)
6.602
536
-

Total
Circulante
Não circulante
A partir de 31 de dezembro de 2020 as amortizações anuais das debêntures e
seguinte escalonamento:
EXERCÍCIO
2022
2023
2024
2025 até 2038
Total
(a) Financiamentos. Segue abaixo as características dos financiamentos:

Consolidado
2020
2019
(Reapresentado)
1.269.490
1.362.335
410.000
(176.737)
(175.125)
(18.178)
(23.083)
84.756
100.536
(29.121)
4.827
1.540.210
1.269.490

541.616
584.267
870
(172.445)
(37.342)
(13. 092)
(51.192)
46.354
45.883
403.303
541.616
1.943.513
1.811.106
127.533
156.597
1.815.980
1.654.509
dos financiamentos obedecem ao
Consolidado
Amortização Anual
145.614
155.570
155.901
1.358.895
1.815.980

Consolidado
Empresa
Banco
Taxa de Juros Vencimento Circulante Não circulante Custo de Transação
2020
LXTE
BASA FNO
8,50%
2031
2.380
155.202
- 157.582
LXTE
BASA FNO
9%
2035
883
68.569
69.452
LMTE
BASA FNO
8,50%
2033
2.389
173.881
- 176.270
Total
5.652
397.652
- 403.304
(b) Debêntures. Segue abaixo as características das debêntures:
CONSOLIDADO
Empresa
Banco
Taxa de Juros Vencimento Circulante Não circulante Custo de Transação
2020
LTTE (i)
BRADESCO IPCA+5,09%
2038
2.299
415.561
(31.119) 386.741
LXTE (ii)
BASA FDA
TJLP +1%
2030
61.614
543.134
(10.622) 594.126
LMTE (iii) BASA FDA
TJLP +1%
2030
57.968
511.002
(9.628) 559.342
Total
121.881
1.469.697
(51.369) 1.540.209
(i) A Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. em 15 de dezembro de 2014 efetuou a Quarta Emissão Pública
de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, pelo valor de R$ 44.500 pela empresa Linhas
de Taubaté transmissora de Energia S.A . Foi efetuada a aquisição antecipada facultativa total em 27 de novembro
de 2020, com seu consequente cancelamento e exoneração de garantias: • Contrato de Penhor da Totalidade das
Ações de Emissão da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A; • Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos,
Administração de Contas e Outras Avenças; • Carta de Fiança N9 2.072.337-8, emitida pelo Banco Bradesco S.A.; •
Carta de Fiança N9 100415020014200/100415120180500 emitida pelo Banco Itaú S.A. Em 20 de novembro de 2020
foi efetuada com sucesso a 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, com selo verde, nos termos da ICVM nº 476,
numa operação coordenada por grandes bancos, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com
garantia fidejussória adicional, no valor de R$ 410.000. O selo verde das debêntures foi obtido com base em parecer
emitido por consultoria especializada. Como parte do processo de emissão, a companhia teve ainda o seu risco de
crédito avaliado pela Fitch Ratings, e obteve nota “AAA”, o que reforça a característica de solidez do seu projeto. Com
a emissão, que tem carência de principal e juros com vencimento até outubro de 2038, a Companhia passa a contar
com um financiamento com taxas mais baixas e uma estrutura de capital mais adequada às necessidades de investimentos. Características: • Debentures de Infraestrutura, classificação de risco (rating) "AAA(bra)", • Remuneração:
IPCA + 5,09% a.a. • Pagamentos: em 17(dezessete) parcelas, anualmente, sendo o primeiro pagamento devido em
15 de outubro de 2022. • Covenants: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual 1,2x exigidos após doze
meses da entrada em operação plena. (ii) A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures em
2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e
fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 602.448 •
Prazo: 240 meses • Encargos: TJLP + 1% a.a. A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada
seis meses, vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30 de dezembro de 2010 foi assinado o contrato
de financiamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 151.017 • Prazo: 240 meses • Encargos: Fixo - 10% a.a. A primeira prestação
foi paga no dia 10 de março de 2015 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação
em janeiro de 2031. Em 19 de setembro de 2020 houve um aditivo contratual retificando as cláusulas e condições da
cédula de crédito, que teve como objeto a prorrogação de nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização
de 10% do saldo devedor, passando a ser considerado como prazo final 10 de outubro de 2031. Em 20 de fevereiro de
2017 foi assinado mais um contrato de financiamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)
gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 74.650 • Prazo: 209 meses • Encargos:
Fixo – 10,59% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá direito a um bônus de 15% sobre os juros, que resulta
em uma taxa de 9,0% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 10 de outubro de 2017 e as demais no dia 10 dos
meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em fevereiro de 2035. Em 19 de setembro de 2020 houve um
aditivo contratual retificando as cláusulas e condições da cédula de crédito, que teve como objeto a prorrogação de
nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera
por 15 meses a redução do percentual de amortização de 10% do saldo devedor, passando a ser considerado como
prazo final 10 de novembro de 2035. Não há covenants associados aos empréstimos acima. (iii) A Linhas de Macapá
Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de primeira emissão privada conversíveis em
dívida em quatro séries da espécie com garantia real e fidejussória) sendo 100% das debêntures subscritas pelo
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 569.568 • Prazo: 240 meses • Encargos: TJLP + 1,0 % a.a. A
primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis meses, vencendo-se a última prestação em
outubro de 2030. Em 30 de dezembro de 2010 foi assinado o contrato de financiamento com o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 142.722
• Prazo: 240 meses • Encargos: Fixo: 10% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá direito a um bônus de 15%
sobre os juros, que resulta em uma taxa de 8,5% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 10 de março de 2015 e as
demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo a última prestação em janeiro de 2033. Em 19 de setembro
de 2020 houve um aditivo contratual retificando as cláusulas e condições da cédula de crédito, que teve como objeto
a prorrogação de nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização de 10% do saldo devedor, passando
a ser considerado como prazo final 10 de outubro de 2033. Não há covenants associados aos empréstimos acima.
Garantias das debêntures e financiamentos. Os avais, penhores e garantias concedidos às instituições financeiras
estão apresentados abaixo como se segue:
EMPRESA BANCO
AVAIS, PENHORAS E GARANTIAS
Penhor 100% das ações da concessionária e dos direitos emergentes da concessão.
LXTE
BASA
Incluindo conta reserva.
LMTE
BASA
Penhor 100% das ações da concessionária e dos direitos emergentes da concessão.
Fiança bancária 100% da dívida durante período construção; penhor 100% das ações
LTTE
BNDES
da concessionária .
bancária 100% da dívida durante período construção; penhor 100% das ações
LTTE
BRADESCO Fiança
da concessionária .
17. Provisões. Em de 31 de dezembro de 2020 as principais provisões no consolidado são referentes a contingências.
2020
Gemini
LXTE
LMTE
LTTE
LITE
PLENA
Total
Provisão para contingências (a)
5.047
26.826
16.881
27.630
210
76.594
Outras provisões (b)
454
29.756
30.210
Total
5.501
26.826
16.881
27.630
29.756
210 106.804
Circulante
Não circulante
106.804
2019
Gemini
LXTE
LMTE
LTTE
LITE
PLENA
Total
Provisão para contingências (a)
5.794
24.148
13.139
24.016
40
497
67.634
Outras provisões (b)
455
28.213
28.668
Total
6.249
24.148
13.139
24.016
28.253
497
96.302
Circulante
Não circulante
96.302
(a) Provisões para contingências. A Companhia constitui provisões, para cobrir eventuais perdas em demandas
judiciais oriundas de reclamações trabalhistas e cíveis, bem como o questionamento de autuações fiscais, para as
quais seus advogados e consultores jurídicos classificam como riscos de perdas prováveis, possíveis e remotas, essas primeiras (prováveis) provisionadas na proporção que a administração julgou como de sua responsabilidade. Com
base na opinião da Administração e suporte por seus assessores jurídicos, não é esperado, no encerramento desses
processos, perdas superiores aos valores provisionados. A contrapartida do ajuste anual das provisões é reconhecida
no resultado do exercício como "Despesas gerais e administrativas".
PROVÁVEL
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Ambiental (i)
37.909
31.774
Cível (ii)
3.862
2.404
Fundiário (iii)
26.080
23.558
Regulatório
990
Trabalhista (iv)
1.538
2.693
5.384
Tributário
105
93
118
351
Arbitragem
4.942
4.163
4.942
4.163
Total
5.047
5.794
76.594
67.634
Os processos relacionados a perdas prováveis da Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2020
referem-se aos seguintes assuntos: (i) Ambientais. As controladas estão envolvidas em processo administrativo
ambiental relacionado descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. (ii) Cíveis. A controladas
estão envolvidas em processo cível relacionados a indenização decorrente da sua própria atividade, isto é, operar e
manter suas linhas de transmissão, subestações e equipamentos nos termos do contrato de concessão de serviços
públicos de transmissão de energia elétrica. (iii) Fundiário. As controladas estão envolvidas em processo fundiário
para constituição de servidão administrativa para a instalação e exploração de suas linhas de transmissão. (iv) Trabalhistas. As controladas respondem por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras, adicional de periculosidade entre outros.
POSSÍVEL
Controladora
Consolidado
Valor
Quant.
Valor
Quant.
Ambiental (i)
80.322
13
Cível (ii)
90
1
34.289
581
Fundiário (iii)
76.741
51
Trabalhista
20.845
25
Regulatório (iv)
27.996
5
Tributário (v)
58.053
4
111.473
8
Penal (vi)
121.880
2
Total
58.143
5
473.546
685
Relacionamos abaixo os principais processos possíveis da Companhia e de suas controladas: (i) Ambiental. • Execução de multa (LXTE). A Companhia está envolvida em processo judicial de execução de multa proveniente de descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. A Companhia defende que o valor da multa é desproporcional, tendo em vista a inexistência de danos ambientais. A execução encontra-se suspensa. O valor do risco está
avaliado em R$ 50.704. A Companhia está envolvida em processo administrativo de multa proveniente de instalação
de canais de acesso às torres da linha de transmissão. Existe pedido da conversão da multa, com redução de 60%. O
valor do risco está avaliado em R$ 15.622. (ii) Cíveis. • Ação de cobrança – LXTE. Ação de cobrança, de 2016, movida por Joário Serafim para recebimento dos valores provenientes da locação de veículos, no período de 2011 a
2014. A tese de defesa baseia-se no excesso do valor cobrado, tendo em vista a comprovação da quitação de quantias inseridas na ação judicial. O processo ainda aguarda julgamento. O valor da causa está avaliado em R$ 5.912.
Ação monitória por meio da qual a Norte Energia S/A pretende o recebimento de valores, em razão do descumprimento do acordo de cooperação celebrado entre as partes para a execução do contrato firmado entre a LXTE e ANEEL
para implantação da linha de transmissão. O mandado de citação ainda não foi juntado aos autos, razão pela qual
nosso prazo para defesa não se iniciou. O valor do risco está avaliado em R$ 6.278. • Ações consumeristas - LMTE.
Há hoje 546 (cento e uma) ações consumeristas em curso nos Juizados Especiais nas quais a LMTE foi citada entre
o dia 12 de janeiro de 2021 e a presente data, com valores abaixo de R$ 100, os quais somam o montante de R$
4.089. Essas demandas versam sobre indenizações de natureza moral e material decorrentes de prejuízos oriundos
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do incidente mencionado na Nota 1.6. Na opinião dos advogados responsáveis pela condução destes casos (escritório (b) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
Brandão Couto, Wigderowitz & Pessoa Advogados – BCW), a classificação do risco, neste momento, em todas as Ativo
Consolidado
ações, é a de risco possível. Além do acima exposto, merece atenção a ação popular nº 1008292-03.2020.4.01.3100,
Constituição
movida pelo Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves, e em curso perante 2ª Vara Federal Cível da Seção Judi2019 (reversão) em 2020
2020
ciária do Amapá (JFAP). Dentre os pleitos da demanda, incluem-se a instauração inquéritos policiais pelas polícias
(Reapresentado)
Federal e Civil para investigar as responsabilidades criminais das Rés no episódio; a condenação por danos coletivos PLENA O&M
438
438
de natureza material e moral; e a aplicação de sanções administrativas à LMTE. Muito embora o valor histórico da LTTE
76.733
(18.491)
58.242
causa tenha sido apontado R$ 1.000,00 (mil reais), não é possível estimar o eventual valor de condenação neste Total
76.733
(18.053)
58.680
processo, pois há pedidos de danos materiais e morais em favor dos cidadãos amapaenses sem valor definido. A Passivo
Consolidado
estratégia de defesa para a ação popular volta-se, preliminarmente, (i) ao descabimento de ação popular para pleitos
Constituição
da natureza formulada pelo Autor; (ii) ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade em razão da im2019 (reversão) em 2020
2020
possibilidade de intervenção judicial nos marcos regulatórios; (iii) ausência de responsabilidade da LMTE por falhas
(Reapresentado)
estruturais e ausência de sistema de redundância no Amapá, o que enseja o rompimento do nexo causal; (iv) inexis- LMTE
146.403
986
147.389
tência de dever de indenizar da concessionária LMTE; (v) a necessidade do devido processo legal administrativo para LXTE
189.522
(3.950)
185.572
verificação correta de fatos e responsabilidades; (v) perda de objeto do aditamento à inicial; (vi) limitação da eventual Gemini
1.127
(1.127)
responsabilidade de acordo com o tempo em que o não fornecimento de energia deveu-se à indisponibilidade do seu Total
337.052
(4.091)
332.961
transformador, e não à ausência de sistema de redundância no Amapá. A chance de perda neste processo é possível. 21. PIS e COFINS diferidos
Além disso, importante consignar que, desde dezembro de 2020 a LMTE tem mantido reuniões e se encontra em
Consolidado
negociação com o Ministério Público Federal e Estadual e com a Defensoria Públicas da União e do Estado para fins
Constituição
de apresentação de um plano de acordo global em benefício dos consumidores de energia elétrica do Amapá, evitan- PIS E COFINS DIFERIDO
2019 (reversão) em 2020
2020
do-se o ajuizamento de ações individuais e coletivas. Essas tratativas estão em andamento e não há previsão de
(Reapresentado)
quando se chegará a um termo final. (iii) Fundiário. • Constituição de Servidão Administrativa - LTTE. Ação de desa- LMTE
166.806
(3.038)
163.768
propriação ajuizada pela LTTE contra a Ciferal e demais Réus com o objetivo de desapropriar uma área de 35 mil LTTE
37.308
8.418
45.726
hectares, onde está localizada a SE Nova Iguaçu. A oferta inicial da LTTE foi de R$ 7.185 e a perícia prévia indicou LXTE
181.147
(5.033)
176.114
como valor de justa indenização R$ 8.500, os quais foram integralmente depositados pela LTTE em juízo para a imis- LITE
1.836
1.836
são provisória na posse. Os Réus contestaram o valor de indenização e requereram a desapropriação indireta da área Total
387.097
347
387.444
não pleiteada pela LTTE. Foi realizada nova perícia e o laudo definitivo estimou o valor da indenização em R$ 15.442 22. Receita operacional líquida
(maio/17). A sentença julgou procedente a ação, acolhendo a perícia de forma a determinar a desapropriação da área
Consolidado
indicada pela LTTE em sua inicial, pelo valor de R$ 15.442, além de declarar a desapropriação da área remanescente RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2020
2019
dos Réus, com o pagamento de R$ 44,12 por m² (remanescente de 532.357.95 m²). Os valores devem ser atualizados
(Reapresentado)
desde a data do laudo e acrescidos de juros moratórios, a contar do trânsito em julgado, e compensatórios, a contar Receita de infraestrutura
27.408
2.645
da prévia imissão na posse, além de a sentença ter condenado a LTTE aos ônus sucumbenciais e honorários advo- Receita de operação e manutenção
20.834
23.462
catícios no valor de 5% sobre a diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização. Em maio de 2019 foi inter- Receita de ativo de concessão contratual
327.980
325.230
posto recurso de apelação, aguardando julgamento. O valor da perda possível é R$ 53.144. (iv) Regulatório. • Exe- Perda de Remuneração de contratual
(59.345)
(91.175)
cução de Garantia (LTTE). Processo administrativo por meio do qual a ANEEL busca a execução da garantia de fiel Outras receitas (i)
7.727
11.296
cumprimento do contrato em virtude do atraso na entrega do empreendimento. A tese defendida pela empresa baseia- Total
324.604
271.458
-se na inocorrência das condições contratuais para a execução da garantia, tendo em vista a existência de fatos justi- (i) Valores referentes as outras receitas como parcelas de ajuste do ciclo anterior, indisponibilidade de equipamentos e
ficadores do atraso. Em decorrência deste processo administrativo a Companhia impetrou Mandado de Segurança, outras receitas relacionadas a outros serviços prestados. Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita
onde foi proferida andamento desfavorável, e, atualmente, está aguardando julgamento do recurso. O valor da causa apresentada na demonstração de resultado do exercício:
é R$ 25.968. (v) Tributário. • Auto de infração (Gemini). Auto de infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no
Consolidado
Estado do Pará, em 2015, referente à suposta contratação de serviços para a obra de construção das Linhas de
2020
2019
Transmissão que passaram por aquela localidade. A Companhia defende que os serviços foram prestados através de RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(Reapresentado)
mão de obra própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. • Execução fiscal (LXTE). Processo judicial de execu324.604
271.458
ção, de 2019, com base no auto de infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no Estado do Pará, referente à Receita bruta
(27.802)
(24.541)
suposta contratação de serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram por aquela lo- (-) PIS e COFINS
(11.455)
(10.985)
calidade. A Companhia defende que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não sendo hipótese (-) Encargos regulatórios
285.347
235.932
de incidência de ISS. O processo ainda aguarda julgamento. O valor da causa está avaliado em R$ 28.797. • Cobran- Total
ça de ISS (LMTE). Auto de infração lavrado pelo Município de Almeirim, no Estado do Pará, em 2014, referente à 23. Custos e despesas por natureza
Consolidado
suposta contratação de serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que passaram por aquela lo2020
2019
calidade. Em 2014 foi impetrado Mandado de Segurança contra o referido auto de infração. Em 2016 foi proferida CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
(Reapresentado)
sentença desfavorável, sem análise do mérito, objeto de recurso que aguarda julgamento até o presente momento. A
(58.591)
(16.506)
Companhia defende que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não sendo hipótese de incidên- Prestação de serviços
(25.218)
(39.117)
cia de ISS. O valor da causa está avaliada em R$ 23.233. (vi) Penal - LMTE. O IP nº 2913/2020, em curso na 3ª Vara Custos de operação e manutenção
1
2.833
Criminal e de Auditoria Militar de Macapá, foi instaurado para apurar a possível ocorrência do crime tipificado no artigo Perdas e garantias
(50)
(14)
265 (atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública) combinado com o artigo 13 (relação Assessoria
(3080)
(27)
de causalidade), ambos do Código Penal Brasileiro, e artigo 66 (crime contra o consumidor) do Código de Defesa do Indenizações
(17)
(12)
Consumidor, em face da sociedade Amapaense em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica no Tributos
(15.266)
(11.920)
Estado do Amapá. Não há valores envolvidos no IP, mas na medida cautelar deve-se considerar a decisão proferida Pessoal
(4.025)
(2.802)
de bloqueio de R$ 50.000 como risco possível. Já o IP nº 2020.0112137, em curso na 4ª Vara Federal Criminal de Outros
(106.246)
(67.565)
Macapá, foi instaurado pela Polícia Federal do Amapá para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) artigos Total
(57.869)
(26.292)
250, §2º (incêndio culposo), e artigo 265 (atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública) Custos
(48.377)
(41.273)
do Código Penal Brasileiro, além de outras que porventura sejam constatadas no curso da investigação, também re- Despesas
(106.246)
(67.565)
lacionadas à interrupção no fornecimento de energia elétrica no Estado do Amapá. Em 26 de janeiro de 2021, o Ju- Total
ízo Federal decidiu pelo bloqueio de bens da LMTE e Gemini no valor total pleiteado e indeferiu o pedido de bloqueio 24. Resultado Financeiro
Controladora
Consolidado
das parcelas relacionadas ao Contrato de Concessão. A LMTE interpôs recurso de apelação, aguardando julgamento.
2020
2019
2020
2019
O valor de risco possível é de R$ 71.880, correspondente ao valor deferido para bloqueio dos bens. (b) Outras provi- RESULTADO FINANCEIRO
(Reapresentado)
sões. O saldo refere-se basicamente a Linhas de Itacaiúnas transmissora de Energia S.A., a qual ficou exposta e
479
3.168
4.139
5.653
sujeita às penalidades previstas na cláusula 9ª do Contrato de Concessão. A cláusula prevê que, em caso de atrasos Receita de aplicações financeiras
1.329
7.771
injustificados em qualquer uma das etapas de construção do empreendimento a ANEEL poderá executar o Seguro Outras receitas financeiras
479
3.168
5.468
13.424
Garantia. Este seguro garante à ANEEL a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações Receitas financeiras
(6.602)
(131.110)
(146.419)
assumidas pela Companhia. A provisão de R$ 29.756 refere-se ao valor que a Companhia terá que ressarcir a segu- Juros de debêntures e financiamentos
(921)
(3.076)
(5.410)
(26.077)
radora pela execução da garantia por parte da ANEEL, conforme previsto no Contrato para Emissão de Apólices e Outras despesas financeiras
Despesas financeiras
(921)
(9.678)
(136.520)
(172.496)
Endossos de Seguro Garantia firmado entre a LITE e a seguradora.
Total
(442)
(6.510)
(131.052)
(159.072)
18. Passivo a descoberto de controlada
25. Seguros. A Companhia adota política de manutenção de seguros em níveis que a Administração considera adeAUMENTO
EQUIVALÊNCIA
Empresa
2019
de capital
Incorporação
de resultado
2020 quados para cobrir os eventuais riscos de responsabilidade ou sinistros de seus ativos. Assim, dada a imaterialidade
LITE (i)
30.806
(152)
1.586
32.240 dos ativos mantidos em seu escritório, a Companhia opta por apenas possuir cobertura de seguro para os veículos da
33.806
32.240 frota, porém as controladas possuem os seguintes seguros:
Consolidado
AUMENTO
EQUIVALÊNCIA
Importância segurada
2018
de capital
Incorporação
de resultado
2019
Empresa
Modalide
LXTE
LMTE
LTTE
GEMINI
2020
LITE (i)
33.697
(20)
(2.871)
30.806
200.000
200.000
200.000
600.000
33.697
30.806 Riscos operacionais
200.000
200.000
200.000
600.000
(i) No início do projeto a LITE enfrentou muitas dificuldades para obtenção das licenças ambientais requeridas para Riscos operacionais LT
83.575
83.575
iniciar as obras. Outros impactos não previstos no contrato da concessão como: alteamento de torres, desvios dos Riscos de engenharia
10.000
10.000
remanescentes florestais e restrição das áreas de supressão também incrementaram os custos de constituição da Riscos civil obra
10.000
10.000
10.000
50.000
80.000
LITE. O aumento dos gastos e o não recebimento dos investimentos a deixaram com uma situação financeira desfa- Responsabilidade civil geral
65.562
14.790
80.352
vorável, fazendo com que, em 14 de dezembro de 2017, fosse declarada a caducidade de seu contrato de concessão. Garantia judicial
1.000
1.000
19. Patrimônio líquido. 19.1. Capital social subscrito. Em 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito da Escritório
21.250
21.250
Companhia é de R$ 1.995.776 dividido em 2.452.742.860 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A com- Seguro garantia executante
Frota
200
200
400
posição do capital social subscrito da Companhia é como se segue:
475.562
411.000
525.025
64.990
1.476.577
Quantidade
Participação Valor ações Valor por Total
VALOR PATRIMONIAL
de ações quantidade por ação subescritas
ação 26. Outras divulgações sobre o fluxo de caixa. Reconciliação da dívida líquida
Controladora
Power Fundo de Invest. em Part.Infraestrutura
1.936.376
78,95%
1.936.376
1,00
2020
2019
Perfin Apollo 14 Fundo de Invest. em Part.Infraestrutura
516.367
21,05%
59.400
0,12
Total
2.452.743
100,00%
1.995.776
1,12 Debêncuros e financiamentos - circulante
19.2. Capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2019 o Capital social integralizado é de R$ 1.995.776. Os Debêncuros e financiamentos - não circulante
atuais acionistas, Power Fundo de Investimento em Part.Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Total da dívida
(3)
(17)
Part.Infraestrutura intergralizaram o saldo a integralizar de R$ 131.900. A movimentação do capital social da Compa- (-) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
(3)
(17)
nhia em 2020 está demonstrada a seguir:
Controladora
Quantidade Valor por
Debêntures e financiaemntos
de ações
ação
Integralizado
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
Não Total da
Caixa e Dívida
Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.452.742.855
1.863.875.938
Circulante
circulante
dívida equivalentes líquida
Integralização saldo PERFIN APOLLO 14 em 07.01.2020
59.400.000
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019
(17)
(17)
Subscrição e integralização PERFIN APOLLO14 em12.03.2020
1
1
1
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
14
14
Subscrição e integralização POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 17.03.2020
4
1
4
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa:
Integralização saldo POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 06.04.2020
30.000.000
Transferências para o circulante
Integralização saldo POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 14.10.2020
42.500.000
(3)
(3)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.452.742.860
1.995.775.943 Dívida líquida em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
19.3. Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do
2020
2019
capital social, em conformidade com a Lei das S.A. Em 2019 a Companhia não constituiu reserva legal devido ao prejuízo apurado no exercício. 19.4. Reserva especial de dividendos. De acordo com o Estatuto Social, a Companhia Debêntures e financiamentos - circulante
127.533
156.597
deverá distribuir 25% do lucro líquido do exercício como dividendo mínimo obrigatório. 19.5. Capital autorizado. De Debêntures e financiamentos– não circulante
1.815.980
1.654.328
acordo com o estatuto social, a Companhia fica autorizada a aumentar seu capital, independentemente de reforma Total da dívida
1.943.513
1.810.925
estatutária, até o limite de 2.581.834.584 ações, mediante a emissão de 129.091.729 novas ações ordinárias e nomi- (-) Caixa e equivalentes de caixa
(288.466)
(47.466)
nativas. 20. Obrigações tributárias. (a) Reconciliação da alíquota efetiva. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, Dívida líquida
1.655.047
1.763.459
a reconciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social apresentada no resultado era como se segue:
Consolidado
Controladora
Consolidado
Debêntures e financiamentos
Reclassificação da alíquota efetiva
2020
2019
2020
2019
Não Total da
Caixa e Dívida
(Reapresentado)
(Reapresentado)
Circulante
circulante
dívida equivalentes líquida
Resultado antes da tributação
25.563
22.553
48.081
20.994
156.597
1.654.328 1810.925
(47.466 1763.459
Alíquota nominal
34%
34%
34%
34% Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
(149.554)
282.142 132.588
(241.000) (108.412)
Despesas de imposto de renda e contribuição social
calculada à alíquota nominal
(8.691)
(16.348)
(7.137) Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa:
120.490
(120.490)
Outros ajustes
9.818
(4.498)
4.925 Transferências para o circulante
127.533
1.815.980 1.943.513
(288.466) 1.655.047
Total
1.127
(20.846)
(2.212) Dívida líquida em 31 de dezembro de 2020
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepenAos Acionistas, Conselheiros e administradores da Gemini Energy S.A.
Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Gemini Energy S.A. dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando apliresultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das dedata, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa monstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as de- suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
monstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos pela Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das derelevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Gemini Energy S.A. em 31 de dezembro de 2020, monstrações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finanexercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. ceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
Recuperabilidade de créditos a receber. Conforme mencionado na nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras in- por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
dividuais e consolidadas, em 2018 a Companhia adquiriu créditos a receber da controlada Linhas de Taubaté Transmissora mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
de Energia S.A., decorrentes de adiantamentos efetuados à Companhia Isolux Projetos e Instalações S.A., uma Companhia sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
do grupo Isolux Corsán, que se encontra em recuperação judicial. O saldo a receber em 31 de dezembro de 2020 é de consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
R$57.432 mil (R$57.432 mil em 31 de dezembro de 2019). Não obtivemos evidência de auditoria apropriada quanto a natu- as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria
reza do valor adiantado, tampouco a necessidade ou não de se registrar baixa por “impairment”. Consequentemente, não realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
foi praticável determinar se algum ajuste seria necessário nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
Companhia, caso as referidas evidências de auditoria tivessem sido obtidas. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individu- suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
ais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida- ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
de – CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên- planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
cia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. Reapresentação das demonstra- sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoções financeiras comparativas. Em 31 de março de 2020, emitimos relatórios de auditoria sem modificação sobre as de- abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
monstrações financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo re- do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
apresentadas conforme mencionado na nota explicativa nº 1.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
Esse relatório de auditoria emitido nessa data considera essa reapresentação e substitui o relatório anteriormente emitido capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
na data supracitada. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Outros assuntos. Auditoria dos atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificavalores correspondentes. O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
2018, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes de ajustes nas premissas anteriormente adotadas quando da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
adoção do pronunciamento técnico CPC 47/IFRS 15 descritos na nota 1.5, foi conduzido sob a responsabilidade de outro se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fiauditor independente, que emitiram relatório de auditoria sem modificação, com data de 27 de março de 2019. Como parte nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
de nossos exames das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 2020, examinamos também os ajustes eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
descritos na Nota Explicativa 1.5 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas que foram efetuados para alterar suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de 2018 (saldos de abertura – 1º de janeiro de 2019). sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoEm nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revi- ria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a
sar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
de 2018 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021
2018 tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Diego Wailer da Silva
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relaAuditores Independentes
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São Pedro Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.707.010/0001-27

Relatório da Administração
A Administração da São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT” ou “Com- Grupo. Política de Qualidade: A SPT, respaldada pela Alta Administração, mapanhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o nifesta seu compromisso com a qualidade, declarando como diretrizes globais
relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do da Companhia o completo atendimento dos requisitos do cliente, o comprorespectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social metimento com a melhoria contínua e a excelência no sistema de gestão da
encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Companhia: A SPT é uma contro- qualidade, direcionadas à execução dos serviços de operação e manutenção
lada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”). Governança de transmissão de energia elétrica. Declaração da Diretoria: Os membros da
Corporativa: A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades ad- Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que
ministrativas da SPT e procura implantar na concessão os mesmos princípios revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Comde Governança Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do panhia e com a opinião dos auditores independentes da Companhia expressa
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
31/12/2019 01/01/2019
Nota
31/12/2019 01/01/2019
expli(Reapre- (Reapreexpli(Reapre- (Reaprecativa 31/12/2020 sentado) sentado)
cativa 31/12/2020 sentado) sentado)
Passivos
Ativos
Passivos circulantes
Ativos circulantes
Fornecedores
12
9.644
1.908
1.280
10
26.638
25.672
Caixa e equivalentes de caixa
4
4.837
2.458
5.943 Empréstimos e Financiamentos
Taxas regulamentares
600
386
192
Contas a rec. de concessionárias
Impostos e contribuições sociais
6
1.728
656
356
e permissionárias
5
5.437
4.587
8.430 Dividendos a pagar
9
9.439
Ativo de contrato de concessão
5
38.529
42.658
42.604 Outras contas a pagar
2.399
2.648
643
23.810
32.236
28.143
Impostos e contribuições sociais
6
1.167
95
100 Total dos passivos circulantes
Passivos não circulantes
Outras contas a receber e outros
Empréstimos e Financiamentos
10
88.258
114.754
1.728
1.635
2.529 Impostos e contribuições sociais
ativos
51.698
51.433
59.606 diferidos
Total dos ativos circulantes
7
16.804
15.232
14.561
Tributos diferidos
8
19.208
18.050
17.255
Ativos não circulantes
Provisão para contingências
11
17
6.788
2.895
Depósitos vinculados
27.446
25.888 Outras contas a pagar
155
Contas a rec. de concessionárias
Total dos passivos não circulantes
36.184
128.328
149.465
e permissionárias
5
20
- Total dos passivos
59.994
160.564
177.608
Ativo de contrato de concessão
5
507.045
451.870
430.157 Patrimônio líquido
Capital social
470.235
383.239
376.039
Outras contas a receber
1.713
11.752
12.773 Reserva de lucros
1.987
Imobilizado
45
56
67 Dividendos adicionais propostos
28.320
(1.216)
(25.110)
15
30
46 Lucros e (prejuízos) acumulados
Intangível
Total do patrimônio líquido
13
500.542
382.023
350.929
508.838
491.154
468.931 Total dos passivos e do patrimônio
Total dos ativos não circulantes
560.536
542.587
528.537 líquido
560.536
542.587
528.537
Total dos ativos
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$)
Reservas de lucros
Dividendos
Lucros e
Nota
explicativa Capital social
Legal adicionais propostos (Prejuízos) acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
(Reapresentado)
376.039
(25.110) 350.929
Aumento de capital
7.200
7.200
Lucro líquido do exercício
23.894 23.894
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(Reapresentado)
13
383.239
(1.216) 382.023
Aumento de capital
86.996
- 86.996
Lucro líquido do exercício
40.962 40.962
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
1.987
(1.987)
Dividendos obrigatórios
(9.439) (9.439)
Dividendos adicionais propostos
28.320
(28.320)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
13
470.235
1.987
28.320
- 500.542
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, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
contrato de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada proA São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT” ou "Companhia") é uma jeto e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração fisociedade anônima de capital fechado, constituída em 06 de agosto de 2013, nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar
que tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de trans- os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compomissão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, nente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do
a operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços leilão de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se- atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. do ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados,
A Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a
das instalações localizadas nos estados do Piauí e da Bahia, formadas pelas concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhelinhas de transmissão (i) SEs Barreiras I e II – SE Rio Grande II em 230kv cida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relaticom extensão aproximada de 106 km, (ii) SE Gilbués II – SE Bom Jesus II vos aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que são incorem 230kv com extensão aproximada de 153 km e (iii) SE Bom Jesus II – SE ridos, adicionados da margem estimada para cada projeto, considerando a
Eliseu Martins em 230kv com extensão aproximada de 142 km e instalações estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária
nas subestações Bom Jesus II, Eliseu Martins e Gilbués II, nos termos do presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preContrato de Concessão nº 015/2013 celebrado com a Agência Nacional de ço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a
Energia Elétrica – ANEEL, por um prazo de 30 anos. A Companhia finalizou margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita
suas obras e entrou em operação em maio de 2017. A SPT passou a ser uma de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme
controlada integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de
a partir de 14 de fevereiro de 2020, e de acordo com o previsto no Contrato Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros – São
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta- se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de
belecidos no referido contrato sejam cumpridos.
determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensi2. BASE DE PREPARAÇÃO
bilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem inAs presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza
aprovadas pela Diretoria em 20 de abril de 2021. As práticas contábeis adota- de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas,
das no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasilei- ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na
ra e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões,
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conse- quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de
lho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes das auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que
demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às in- atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como expeformações utilizadas na gestão da Companhia. 2.1 Base de mensuração: As riência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regudemonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, lamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsácom exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e dos vel. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos – São registrados
instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporámeio do resultado. 2.2 Moeda funcional e de apresentação: As demonstra- rias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais consideções financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da rando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro triarredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra butável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Administraforma. 2.3 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstra- ção. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da
ções financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imfaça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas posto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. 2.5.
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa- básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de
das. As principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Reapresentações dos valores
de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o jul- correspondentes: A Companhia identificou reclassificações e equalizações
gamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabili- de práticas contábeis aplicáveis às informações relativas aos períodos anteriodade da interpretação de contratos de concessão, determinação e classifica- res, bem como revisou as premissas utilizadas para cálculo do seu ativo de
ção de receitas por obrigação de performance (implementar, operar e manter contrato de concessão conforme orientação da CVM através do Ofício Circular
as infraestruturas de transmissão). A Administração da Companhia avalia o nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, que forneceu orientações quanto a
momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac- aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as companhias transmissoterísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de ras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atriconcessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação buição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do período
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos contratos
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783
é registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, – SE como Ativo de contrato; (iv) segregação em rubrica especifica na Deque é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de monstração de Resultado da receita de remuneração dos ativos da concesconstrução. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é são; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP)
identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de remuneração
de lucro atribuída a obrigação de performance de implementação da infraes- de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da margem operacional. A
trutura é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da Admi- Companhia adequou suas práticas contábeis em relação ao seu ativo de connistração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde são leva- trato, revisando suas estimativas e julgamentos sobre a margem e taxa de
dos em consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade remuneração do projeto (taxa implícita), visto que no modelo anterior utilizava
dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos a WACC regulatória estabelecida pela ANEEL. Com isso, a Companhia idene recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação e manutenção tificou os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) R$12.797 para o exerda infraestrutura de transmissão é determinada em função da observação de cício de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii) R$141.655 negatireceita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos ca- vos para exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com base
sos em que a Companhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma sepa- nas orientações emanadas pelo “CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
rada, à remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 – Estimativa e Retificação de Erro”, a partir de 1º de janeiro de 2019, a CompaReceita de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de nhia apurou os impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas na
serviços da atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de demonstração financeira de períodos anteriores, da seguinte forma:
31/12/2019
31/12/2019
01/01/2019
01/01/2019
(Publicado) (Reapresentado) Impactos (Publicado) (Reapresentado) Impactos
Ref.
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativos circulantes não afetados
51.433
51.433
59.606
59.606
Total do Ativo Circulante
51.433
51.433
59.606
59.606
Depósitos vinculados
(i)
27.446
27.446
25.888
25.888
Ativo de contrato de concessão
(ii)
547.446
451.870 (95.576)
539.996
430.157 (109.839)
Outros ativos não circulantes não afetados
11.838
11.838
12.886
12.886
Total do Ativo Não Circulante
559.284
491.154 (68.130)
552.882
468.931 (83.951)
Total do Ativo
610.717
542.587 (68.130)
612.488
528.537 (83.951)
Passivo
Passivos circulantes não afetados
32.236
32.236
28.143
28.143
Total do Passivo Circulante
32.236
32.236
28.143
28.143
Empréstimos e financiamentos
(i)
60.812
88.258
27.446
88.866
114.754
25.888
Impostos e contribuições diferidos
(iii)
15.232
15.232
14.561
14.561
Tributos diferidos
(iv)
18.050
18.050
17.255
17.255
Outros passivos não circulantes não afetados
6.788
6.788
2.895
2.895
Total do Passivo Não Circulante
67.600
128.328
60.728
91.761
149.465
57.704
Capital social
383.239
383.239
376.039
376.039
Reserva de lucros
(v)
127.642
- (127.642)
116.545
- (116.545)
Lucros (prejuízos) acumulados
(v)
(1.216)
(1.216)
(25.110) (25.110)
Total do Patrimônio Líquido
510.881
382.023 (128.858)
492.584
350.929 (141.655)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
610.717
542.587 (68.130)
612.488
528.537 (83.951)
(i) Reclassificação de “Empréstimos e financiamentos” Passivo não circulante para “Depósitos vinculados” no Ativo não circulante. (ii) Alinhamento das práticas
contábeis no valor de R$42.580 para 31 de dezembro de 2019 (R$42.038 para 01 de janeiro de 2019) e impacto do ofício CVM Circular nº 04/2020 no valor
de R$138.156 negativos para 31 de dezembro de 2019 (R$151.877 negativos para 01 de janeiro de 2019). (iii) Alinhamento das práticas contábeis no valor de
R$19.487 para 31 de dezembro de 2019 (R$19.239 para 01 de janeiro de 2019) e impacto do ofício CVM Circular nº 04/2020 no valor de R$4.255 negativos
para 31 de dezembro de 2019 (R$4.678 negativos para 01 de janeiro de 2019). (iv) Alinhamento das práticas contábeis no valor de R$23.093 para 31 de
dezembro de 2019 (R$22.799 para 01 de janeiro de 2019) e impacto do ofício CVM Circular nº 04/2020 no valor de R$5.043 negativos para 31 de dezembro
de 2019 (R$5.544 negativos para 01 de janeiro de 2019). (v) Impactos oriundos do ofício CVM Circular nº 04/2020.
31/12/2019
31/12/2019
Demonstração do Resultado do exercício
(Publicado) (Reapresentado) Impactos
Receita de implementação de infraestrutura, correção monetária do ativo de contrato de concessão, operação
27.428
33.356
5.928
e manutenção e outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato de concessão
20.383
27.675
7.292
Receita Operacional Líquida
47.811
61.031
13.220
Custos operacionais
(26.174)
(26.174)
Resultado Bruto
21.637
34.857
13.220
Despesas operacionais
(1.793)
(1.793)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquidas, e dos impostos e contribuições
19.844
33.064
13.220
Resultado financeiro
(3.626)
(3.626)
Resultado antes dos impostos e contribuições
16.218
29.438
13.220
Impostos e contribuições
(5.121)
(5.544)
(423)
Resultado líquido do exercício
11.097
23.894
12.797

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$116 mil. As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos seus
auditores independentes visam assegurar que não haja conflito de interesses,
perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que
preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
Nota
2019
expli(Reaprecativa
2020 sentado)
Receita de implementação de infraestrutura, correção
monetária do ativo de contrato de concessão, operação
e manutenção e outras, líquidas
67.595 33.356
Remuneração do ativo de contrato de concessão
18
27.376 27.675
Receita operacional líquida
18
94.971 61.031
Pessoal
(3.601) (2.033)
Material
(34.735) (19.929)
Serviços de terceiros
(3.111) (3.125)
Outros custos operacionais, líquidos
(362) (1.087)
Custos operacionais
19
(41.809) (26.174)
Lucro Bruto
53.162 34.857
Pessoal
(105)
(552)
Serviços de terceiros
(1.165)
(745)
Depreciação e amortização
(29)
(27)
Outras despesas operacionais, líquidas
(5.047)
(469)
Despesas operacionais
19
(6.346) (1.793)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
46.816 33.064
Receitas financeiras
187
1.726
Despesas financeiras
(1.968) (5.352)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
20
(1.781) (3.626)
(Prejuízo) lucro antes dos impostos e das contribuições
45.035 29.438
Imposto de renda e contribuição social correntes
(1.961) (5.121)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(2.112)
(423)
Imposto de renda e contribuição social
(4.073) (5.544)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício
40.962 23.894
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
17
0,08711 0,06235
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2019
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
40.962
23.894
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
40.962
23.894
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
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
17
Ajustes para:
Depreciação e amortização
Provisões para contingências
Encargos de empréstimos e financiamentos
20
Remuneração do ativo de contrato de concessão 18
Correção monetária do ativo de contrato de concessão
18
Receita de implementação de infraestrutura
18
Receita de aplicação financeira
20
Imposto de renda e contribuição social corrente
14
Imposto de renda e contribuição social diferido
14
Tributos diferidos
Baixa de ativos
Custo de implementação de infraestrutura
19
Variações nos ativos e passivos:
Redução no saldo do ativo de contrato de concessão
(Aumento) redução no saldo de conta a receber de
concessionárias e permissionárias
(Aumento) nos impostos e contribuições sociais
ativos, líquido dos passivos
(Aumento) redução em outras contas a receber e
outros ativos
(Redução) nos fornecedores
Aumento nas taxas regulamentares
(Redução) aumento nas outras contas a pagar

2019
(Reapresen2020
tado)
40.962 23.894
29
27
(6.771)
3.893
1.584
4.803
(27.376) (27.675)
(29.575) (13.672)
(31.646) (12.372)
(187) (1.726)
1.961
5.121
2.112
423
1.798
502
11.584
28.602 19.771
(6.923)
2.989
36.373 32.494
(870)

3.843

(450) (3.684)
(1.638)
1.915
(20.866) (19.144)
214
194
(96)
2.005
12.667 17.623
5.744 20.612
(1.511) (1.132)
4.233 19.480

Caixa gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Adições) no imobilizado e intangível
(3)
Redução nos depósitos vinculados
27.633
168
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
27.630
168
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital
86.996
7.200
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal (115.765) (30.333)
Pagamento de empréstimos e financiamentos – Juros
(715)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento
(29.484) (23.133)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
2.379 (3.485)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
2.458
5.943
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4
4.837
2.458
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
2.379 (3.485)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
31/12/2019 31/12/2019
(ReapreDemonstração do resultado abrangente (Publicado) sentado) Impactos
Resultado do exercício
11.097
23.894
12.797
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
11.097
23.894
12.797
31/12/2019 31/12/2019
Demonstração da Mutação do
(ReaprePatrimônio Líquido
(Publicado) sentado) Impactos
Saldos iniciais em 1º de janeiro de 2019
492.584
350.929 (141.655)
Resultado líquido do exercício
11.097
23.894
12.797
Outras linhas não afetadas
7.200
7.200
Total do Patrimônio Líquido
510.881
382.023 (128.858)
31/12/2019
31/12/2019 (ReapreDemonstração do Fluxo de caixa
(Publicado) sentado) Impacto
Lucro líquido do Exercício
11.097
23.894 12.797
Ajustes para:
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
423
423
Tributos diferidos
502
502
Remuneração do ativo de contrato de
concessão
(20.383)
(27.675) (7.292)
Correção monetária do ativo de contrato
de concessão
(13.672) (13.672)
Receita de implementação de infraestrutura
(12.372) (12.372)
Receita de operação e manutenção
(5.557)
5.557
Redução no saldo do ativo de contrato de
concessão
38.208
32.494 (5.714)
Outros itens não afetados
15.886
15.886
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
39.251
19.480 (19.771)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo de contrato de Concessão
(19.771)
- 19.771
Redução nos depósitos vinculados
168
168
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de investimento
(19.603)
168 19.771
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Outros itens não afetados
(23.133)
(23.133)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de financiamento
(23.133)
(23.133)
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
(3.485)
(3.485)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de
caixa
5.943
5.943
Saldo final do caixa e equivalentes de
caixa
2.458
2.458
Aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa
(3.485)
(3.485)
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 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 contratual equivalente à
contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de
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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 os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 5,65% 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 no contrato de concessão. As correções monetárias são calculadas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
- IPCA. 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. 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 sobre empréstimos e financiamentos. 3.3. Instrumentos
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. 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. 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 corrente são calculados com base no regime do lucro presumido
considerando as seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo
Linha de transmissão
LT SEs Barreira I e II - SE Rio Grande II e LT SE Gilbués
- SE Bom Jesus - SE Eliseu Martins
Circulante
Não circulante
Linha de transmissão
LT SEs Barreira I e II - SE Rio Grande II e LT SE Gilbués
- SE Bom Jesus - SE Eliseu Martins
Circulante
Não circulante
(a) As principais adições estão relacionadas aos reforços:

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. 3.6. 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
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos
323
26
Aplicações financeiras
4.514
2.432
4.837
2.458
Taxa de rentabilidade anual acumulada
31/12/2020
31/12/2019
Entre 96,5% e 98,5%
da média de fechaCDB e Operações Compromissadas 98,40% do CDI mento diário 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. CONTAS A RECEBER DE CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS,
E ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/2020 31/12/2019
Concessionárias e permissionárias
5.475
4.587
Parcela variável (i)
(18)
5.457
4.587
Circulante
5.437
4.587
Não circulante (ii)
20
(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
(219)
201
(18)
(*) Valor provisionado da parcela variável do período, líquido dos valores descontados, conforme AVC.

31/12/2019
(Reapresentado) Adição (a) Remuneração Correção Monetária Recebimento 31/12/2020
494.528
42.658
451.870
01/01/2019
(Reapresentado)

31.646

27.376

29.575

Adição (a) Remuneração

472.761
42.604
430.157

12.372

Receita Anual
Ato Legislativo Permitida – RAP

(37.551)

545.574
38.529
507.045

Correção
31/12/2019
Monetária Recebimento (Reapresentado)

27.675

13.672

(31.952)

494.528
42.658
451.870

Custo de implementação da
infraestrutura estimado
(Capex ANEEL)

Previsão de
Concessão
Descrição
conclusão
REIDI (**)
Reforços
SPT
Implantação do segundo auto- Resolução Autorizativa
Concluído em
SE Rio Grande II
transformador 230/138 kV ANEEL nº 7.540/2018
(*)
R$17.777
08/07/2020
Não há
SPT
Implantação do segundo auto- Resolução Autorizativa
Agosto de ADE da RFB nº
SE Barreiras II
transformador 500/230 kV ANEEL nº 8.091/2019
R$4.248
R$35.079
2021
1.911/2019
(*) Será estabelecida somente após o ciclo posterior a conclusão do projeto. (**) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
• 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 de infraestrutura - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito ao
faturamento anual de operação, manutenção e implementação de infraestrutura,
reajustado e revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção e implementação de 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 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 implementação de infraestrutura
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
Resolução 2.725 de 14/07/2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2020 a
30/06/2021
Período: de 01/07/2019 a 30/06/2020
RAP
PA
Total
RAP
PA
Total
46.533
(2.542)
43.991
44.927
(91)
44.836
6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL antecipados e a compensar
265
Impostos e contribuições retidos
30
18
IRRF sobre aplicações financeiras
558
26
Outros
314
51
Ativo circulante
1.167
95
IRPJ e CSLL correntes
401
280
PIS e COFINS
335
126
INSS e FGTS
439
81
ISS
399
73
ICMS
25
55
Outros
129
41
Passivo circulante
1.728
656
31/12/2019
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
(Reapre31/12/2020 sentado)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
sobre diferenças temporárias – Passivo (*)
16.804
15.232
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
31/12/2019
8. TRIBUTOS DIFERIDOS
(Reapre31/12/2020 sentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS – Passivo (a)
19.208
18.050
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

9. PARTES RELACIONADAS
I – Outras Contas a Pagar – OCP
R Classificação contábil,
E natureza do contrato e Valor
Período de
Taxa de juros /
F
contraparte
Original vigência / duração Atualização monetária
Transações com a Controladora (TAESA)
1

OCP x Serviço de
terceiros - Serviços de
“back-office”

R$36
Valor
mensal

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, unilade 2% a. m. + juros teralmente, mediante comunicação por escrito com ante15/06/2020 a Multa
mora/ Atualização cedência mínima de 30 dias, na hipótese de recuperação Não houve.
15/06/2025 deanual
judicial ou extrajudicial e/ou falência de uma das partes,
pelo IPCA.
independente de notificação judicial ou extrajudicial.
O contrato pode ser rescindido nos seguintes casos:
de 2% a. m. + juros
15/05/2020 a Multa
Inadimplemento
comprovado de qualquer cláusula con- Não houve.
de
mora
de
1%/
Atualiza15/05/2025 ção anual pelo IPCA.
tratual, Incapacidade técnica, recuperação judicial.

R$87
OCP x Serviço de
Valor
terceiros - Serviços de
mensal
O&M
Transações com empresas ligadas
OCP x disponibilidades 3 reembolso de despesas
N/A
- SJT (*)
OCP x disponibilidades 4 reembolso de despesas
N/A
- ATE III (*)
R
Contratos e outras transações
E
F
Transações com a controladora (TAESA)
1
Serviços de “back-office” - Taesa
2
Serviços de “O&M” – Taesa
Transações com empresas ligadas
3
Reembolso de despesas - São João
4
Reembolso de despesas - ATE III
2

Principais condições de rescisão ou extinção

Outras
informações
relevantes

há taxa de juros e
N/A Não
atualização monetária.

Não houve.

Não houve.

há taxa de juros e
N/A Não
atualização monetária.

Não houve.

Não houve.

Passivo
31/12/2020

31/12/2019

Custos e Despesas
2020

2019

36
87

-

216
651

-

373
1
497

-

867

-

(*) 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 Companhia entende que não existe um montante envolvido específico a ser divulgado nem impacto no resultado. Não há incidência de juros nem
atualizações monetárias.
II – Dividendos a pagar
31/12/2019
Adição 31/12/2020
Dividendos a pagar a Taesa
9.439
9.439
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Características do empréstimo
Valor
Encargos
Data de contratado Vencimen- financeiros Parcelas
Financiador assinatura e liberado
to final
anuais a vencer
Taxa fixa de
CEF – FINISA 30/12/2013
175.942 31/12/2023
3,5% a.a.
n/a
136,33% CDI
CEF - FINISA 05/02/2016
8.843 15/02/2026
a.a.
n/a
Juros e
variações
Amorti31/12/2019 monetária Juros zação de
Reapresentado incorridos pagos principal 31/12/2020
CEF - FINISA
114.896
1.584 (715) (115.765)
Circulante
26.638
Não circulante
88.258
31/12/2019
Juros e variações Amortização
Reapre31/12/2018 monetária incorridos de principal sentado
CEF - FINISA
140.426
4.803
(30.333)
114.896
Circulante
25.672
26.638
Não circulante
114.754
88.258
Em 14 de fevereiro de 2020, a Companhia liquidou, antecipadamente, os empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, desembolsando o montante de
R$113.962.
11. 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 aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis (faixa de servidão) em montantes considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso.
31/12/2019 Adições Baixa Reversões 31/12/2020
Fiscais
6.788
494
(7.265)
17
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$2.008, sendo R$1.997 referentes a
contingências cíveis e R$11 a contingências trabalhistas (em 31 de dezembro
de 2019 a Companhia apresentava processos contingentes no montante de
R$109 na área trabalhista), para os quais nenhuma provisão foi constituída,
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem
sua contabilização.
12. FORNECEDORES
31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante
Fornecedores de bens, equipamentos, materiais e
serviços para implementação das instalações de
transmissão e outros
9.644
1.908
9.644
1.908
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado era de R$470.235, representado por 470.235.007 (quatrocentas e
setenta milhões, duzentas e trinta e cinco mil e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente integralizado era de R$383.239, representado por 383.238.994 (trezentas e oitenta e três milhões, duzentas e trinta e oito mil novecentas e noventa
e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal). Reservas de lucro
– (a) Reserva legal - constituída à base 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 de especial – constituída com base
no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 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. Destinação do lucro líquido do exercício
2019
Destinação do lucro do exercício
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
40.962
23.894
Prejuízos acumulados
(1.216)
(25.110)
Lucro (prejuízo) líquido residual a destinar
39.746
(1.216)
- Reserva legal (5%)
(1.987)
- Dividendos obrigatórios
(9.439)
- Dividendos adicionais propostos
(28.320)
- Prejuízos acumulados
1.216
2019
Compensação de prejuízos acumulados
2020 (Reapresentação)
- Prejuízos acumulados - 01/01/2019
(141.655)
- Reserva especial - 01/01/2019
109.097
- Reserva legal - 01/01/2019
7.448
- Prejuízos acumulados - 31/12/2019
(25.110)
- Lucro líquido do exercício - 31/12/2019
23.894
- Prejuízos acumulados - 01/01/2020
(1.216)
(1.216)
- Lucro líquido do exercício - 31/12/2020
1.216
- Prejuízos acumulados - 31/12/2020
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
99.256 99.256 63.839 63.839
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit (2.038) (2.038)
Diferença entre regime de caixa e
competência
(50.036) (50.036) (17.238) (17.238)
47.182 47.182 46.601 46.601
Percentual
8%
12%
8%
12%
3.775 5.662 3.728 5.592
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira
45
45
Outras receitas financeiras
9
9
219
219
54
54
219
219
Base de cálculo
3.829 5.716 3.947 5.811
Imposto de renda - 15%
(574)
(592)
Adicional de imposto de renda - 10%
(359)
(371)
Contribuição social - 9%
(514)
(523)
(387)
(127) (2.673)
(962)
Provisão de Contingências
Total de despesa
(1.320)
(641) (3.636) (1.485)
Total de IRPJ e CSLL
(1.961)
(5.121)
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.
2019
2020 (Reapresentado)
Imposto de renda
(1.371)
(311)
Contribuição social
(741)
(112)
(2.112)
(423)
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão
do projeto. 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. A Companhia mantém apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques, e possui cobertura de responsabilidade civil de diretores e administradores - “Director and Officer - D&O” e de frota.
Danos
Limite materiais
Seguramáximo de - valor em
Tipo de seguro
dora
Vigência indenização
risco Prêmio
Responsabilidade
AXA 20/09/2020 A
civil Geral
Seguros
19/09/2021
10.000
1
Mapfre 31/07/2020 A
Risco operacional Seguros
01/06/2021
82.000
115
Responsabilidade
Zurich
Civil de Diretores e Segura- 18/09/2020 A
administradores
dora
18/09/2021
40.000
1
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.
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 mercado (risco de moeda,
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
Ativos financeiros
31/12/2020 31/12/2019
Valor justo através do resultado:
- Equivalentes de Caixa
4.514
2.432
Custo amortizado:
- Caixa e bancos
323
26
- Contas a receber de concessionárias e
permissionárias
5.457
4.587
10.294
7.045
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
9.644
1.908
- Empréstimos e financiamentos
114.896
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste
155
9.799
116.804
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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 expostas às flutuações de taxa de
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo 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 período 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.
Cenário provável
Índice
31/12/2020
em 31/12/2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 19 de fevereiro de 2021 – Fonte Externa Independente.
Efeito Provável
Exposição líquida dos instrumentos
no LAIR - 2021 financeiros não derivativos
31/12/2020
(redução)
Ativos financeiros – Equivalente de caixa
e títulos e valores mobiliários – CDI
4.514
79
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 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.
16.7 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
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São Pedro Transmissora de
Energia S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações
financeiras da São Pedro Transmissora de Energia 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 São Pedro Transmissora de Energia 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. Outros assuntos: Demonstrações financeiras do exercício anterior examinadas
por outro auditor independente: O exame das demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes dos assuntos descritos na nota 2.6,
foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente que emitiu
relatório de auditoria sem modificação e com ênfase de “Acordos firmados
pela controladora indireta J&F investimentos S.A. e investigações independentes”, com data de 14 de fevereiro de 2020. Como parte de nossos exames
das demonstrações financeiras de 2020, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa 2.6 que foram efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de 2019. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos
contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos
sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de
2019 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2019 tomadas em conjunto. Ou-

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. 16.8 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). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020. 16.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado:
Nota
Hierarquia do
Ativos financeiros
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
valor justo
Equivalentes de caixa
4
4.514
2.432
Nível 2
17. LUCRO POR AÇÃO
2019 (Rea2020 presentado)
Lucro líquido do exercício
40.962
23.894
Quantidade de ações ordinárias
470.235
383.239
Lucro por ação ordinária – básico e diluído
0,08711
0,06235
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
(Reapre2020
sentado)
Remuneração do ativo de contrato de concessão
27.376
27.675
Correção monetária do ativo de contrato de concessão 29.575
13.672
Operação e manutenção
3.751
5.714
Receita de implementação de infraestrutura
31.646
12.372
Parcela variável (a)
(422)
7.331
4.405
Outras receitas
Receita operacional bruta
99.257
63.838
PIS e COFINS correntes
(1.793)
(1.701)
PIS e COFINS diferidos
(1.798)
(502)
Encargos setoriais (b)
(695)
(604)
Deduções da receita
(4.286)
(2.807)
Receita Operacional líquida
94.971
61.031
(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
Implementação de infraestrutura
- Receita
31.646
12.372
- Custos
(28.602)
(19.771)
Margem (R$)
3.044
(7.399)
Margem percebida (%)
9,62%
-59,80%
Operação e Manutenção – O&M
- Receita
3.751
5.714
- Custos
(13.207)
(6.403)
Margem (R$) (*)
(9.456)
(689)
Margem percebida (%)
-252,09%
-12,06%
(*) A margem negativa decorre da diferença entre valores realizados e orçados para os custos de operação e manutenção, visto que a segregação das
receitas contratuais é definida no início do projeto e é realizada com base nos
custos acrescidos de margem. Ressalta-se que as receitas contratuais (infraestrutura e operação e manutenção), comparadas aos custos, geram margem
positiva para o projeto como um todo.
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
- Remuneração direta
(2.401)
(1.372)
- Benefícios
(356)
(629)
- FGTS e INSS
(949)
(584)
Pessoal
(3.706)
(2.585)
- Custo de implementação de infraestrutura
(28.602)
(19.771)
- O&M
(5.941)
(84)
- Outros
(192)
(74)
Materiais
(34.735)
(19.929)
Serviços de terceiros
(4.276)
(3.870)
Depreciação e amortização
(29)
(27)
Outros custos e despesas operacionais
(5.409)
(1.556)
Total custos e despesas
(48.155)
(27.967)
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 materiais: custos oriundos de construção, reRelatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
tras 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.

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

forços, manutenção e operação de linhas de transmissão. Custos com serviços
de terceiros: custos com operação, manutenção, compartilhamento de instalações, comunicação, serviços de engenharia, vigilância e limpeza, e despesas
com consultorias, auditoria, serviços gráficos, manutenção de propriedades,
viagens. Outros custos e despesas operacionais: custos e despesas com aluguéis, combustível, seguros, impostos, taxas e contribuições e patrocínios.
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Renda de aplicação financeira
187
1.726
Receitas financeiras
187
1.726
Empréstimos e financiamentos
- Juros sobre financiamentos
(1.584)
(4.803)
Outras despesas financeiras, líquidas
(384)
(549)
Despesas financeiras
(1.968)
(5.352)
(1.781)
(3.626)
21. 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 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.
Licenças expedidas a Companhia e suas controladas
Licença
para OpeData de
Órgão
Trecho
ração nº
emissão Vencimento emissor
LT 230 SE Barreira II, SE
Rio Grande II-Barreiras/
São Desidério
10707/2017 06/11/2015 06/11/2020 INEMA (a)
LT 230 SE Gilbués, SE
Bom Jesus, SE Eliseu
SEMartins – PI
382/2016 16/06/2016 16/06/2020 MAR-PI (b)
(a) O Instituto do Meio Ambiente - IMA do Estado da Bahia (Decreto nº
11.235/08), isenta linhas de transmissão ou distribuição da renovação da Licença de Operação. (b) Renovação solicitada à SEMAR/PI e válida até a sua
manifestação (Resolução CONAMA nº 237/97).
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 Companhia até 30 de abril de 2021, conforme determinado pelo Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico.
22. 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 Pedro Transmissora de Energia 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 relatório dos auditores
independentes, pertinente às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos
documentos complementares. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da São Pedro 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,
20 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
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, 20 de abril de 2021.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6.
Pia Leocádia de Avellar Peralta - Contadora CRC-1RJ101080/O-0.
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ARX Investimentos Ltda.
CNPJ Nº 04.408.128/0001-40
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota
2020
2019
2020
2019 Passivo
Nota
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
6
164
481
327
552 Contas a pagar e outros
12 18.888 45.576 19.462 46.616
Títulos e valores mobiliários
7 266.602 229.827 270.150 235.197 Total do passivo circulante
18.888 45.576 19.462 46.616
Ativos financeiros ao valor justo
Contas a pagar e outros
12
7.550 2.999 7.550 2.999
por meio de outros resultados
Total do passivo não circulante
7.550 2.999 7.550 2.999
abrangentes
7.b 266.596 229.821 270.144 235.191 Total do passivo
26.438 48.575 27.012 49.615
Ativos financeiros ao valor justo
Patrimônio líquido
por meio do resultado
7.a
6
6
6
6 Capital social
17 141.180 141.180 141.180 141.180
Contas a receber de clientes
8
18.211 47.144 18.316 47.237 Reservas de capital
17 259.527 259.527 259.527 259.527
Outros créditos
327
573
280
598 Reservas de lucros
94.617 68.676 94.617 68.676
Despesas antecipadas
729
948
729
948 Ajuste ao valor de mercado de
Total do ativo circulante
286.033 278.973 289.802 284.532 títulos e valores mobiliários
7.b
(106)
14
(106)
14
Ativo fiscal diferido
15.c
5.716
9.254 5.857 9.552 Patrimônio líquido atribuível aos
Investimento em controlada
9
3.337
4.817
- controladores
495.218 469.397 495.218 469.397
Imobilizado
10 10.355
8.713 10.355 8.713 Participação de não controladores
(1)
Intangível
11 216.215 216.215 216.215 216.215 Total do patrimônio líquido
495.218 469.397 495.217 469.397
Total do ativo não circulante
235.623 238.999 232.427 234.480 Total do passivo e patrimônio
Total do ativo
521.656 517.972 522.229 519.012 líquido
521.656 517.972 522.229 519.012
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
AumenLucros / Ajuste de
Total do Participato de Reser- Reser- (Prejuízos) avaliação
patrimônio ção de não PatriCapital capital va de va de acumula- patrimo- atribuível aos controla- mônio
social proposto capital lucros
dos
nial controladores
dores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
141.180
- 259.527 35.789
25
436.521
1 436.522
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários
(11)
(11)
(11)
Lucro líquido do exercício
32.887
32.887
(1) 32.886
Destinação do prejuízo líquido do exercício:
Reserva especial de lucros
- 32.887
(32.887)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
141.180
- 259.527 68.676
14
469.397
- 469.397
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários
(120)
(120)
(120)
Lucro líquido do exercício
25.941
25.941
(1) 25.940
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva especial de lucros
- 25.941
(25.941)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
141.180
- 259.527 94.617
(106)
495.218
(1) 495.217
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
1 Contexto operacional: A ARX Investimentos Ltda., subsidiária do The Bank of resultado são mensurados ao valor justo, e mudanças no valor justo desses
New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, iniciou suas atividades ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos financeiros ao valor
em 2001 e, assim como sua Controlada BNY Mellon Alocação de Patrimônio justo por meio de outros resultados abrangentes: Um ativo financeiro é
Ltda. (“BNY Mellon Alocação” ou “Controlada”), presta serviços de administração designado como mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrande carteiras de títulos e valores mobiliários de investidores residentes e/ou não gentes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de negócios cujo
residentes no Brasil; gestão de fundos de investimento, fundos de investimento objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais
em cotas de fundos multimercado e em cotas de fundos de ações, sendo estes quanto pela venda do ativo financeiro e seus termos contratuais geram, em
abertos, exclusivos e restritos; assessoria nas áreas Financeiras, de Fusões datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e
e Aquisições de empresas; reorganização societária; e participação em ou- juros sobre o valor principal em aberto. Se os termos contratuais do ativo finantras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista. A ARX possui ceiro resultarem em fluxos de caixa, que são exclusivamente pagamentos de
recursos sob gestão ativa nas estratégias multimercados, renda fixa e ações, principal e de juros sobre o valor do principal em aberto, o ativo é mantido em
distribuídos entre clientes institucionais, distribuidores, family offices, pessoas modelo de negócios, cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebimento de fluxos
físicas e jurídicas. A Empresa está localizada na Avenida Borges de Medeiros, de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. Essa categoria
nº 633 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. A partir de 16 de janeiro de 2008, por de mensuração reconhece informações no resultado como se o ativo financeimeio de uma série de transações ocorridas, a ARX passou a ser uma empresa ro fosse mensurado ao custo amortizado, enquanto o ativo financeiro é mensudo The Bank of New York Mellon Corporation, voltada exclusivamente para a rado no balanço patrimonial ao valor justo. Ganhos ou perdas devem ser recogestão de recursos de terceiros no Brasil. Em 8 de outubro de 2018, foi aberta nhecidos em outros resultados abrangentes e a contrapartida é contabilizada
uma filial da Empresa na cidade de São Paulo com objetivo de expandir suas em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação
operações de gestão de ativos na região. A filial está localizada na Rua Profes- patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Quando o ativo
sor Atílio Innocenti, nº 165, 16º andar, Vila Nova Conceição. 2 Apresentação e financeiro for desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada, anteriormente
elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclassificado do
consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo ARX”) incluem a ARX e sua Controlada patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. O valor de
direta BNY Mellon Alocação. Segue a participação acionária da Empresa em justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Contas a recesua Controlada direta.
ber de clientes: Contas a receber de clientes são ativos financeiros com pagaParticipação acionária mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Esses ativos
País
2020
2019 financeiros são designados como mensurados ao custo amortizado, em virtude
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. Brasil
99,96% 99,96% de os ativos serem mantidos dentro do modelo de negócios, cujo objetivo é o
Segue o valor do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, logo tais ativos são reconhecidos
lucro (prejuízo) líquido dos exercícios findos naquelas datas das empresas:
inicialmente pelo preço da transação e, após o reconhecimento inicial, são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos
2020
2019
Patri- Lucro (prejuíPatri- Lucro (prejuí- de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Devido
mônio zo) líquido do mônio zo) líquido do ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX considera que não há diferenlíquido
exercício líquido
exercício ça material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de contas
ARX Investimentos Ltda. 495.218
25.941 469.397
32.887 a receber de clientes corresponde a valores de taxas de gestão, administração
BNY Mellon Alocação de
e performance a receber de fundos e clubes de investimento pela prestação de
Patrimônio Ltda.
3.338
(1.474)
4.818
(2.078) serviços de gestão e administração de suas carteiras. Passivos financeiros
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas empresas con- não derivativos: Os passivos financeiros são designados à mensuração ao
solidadas e consistente com aquelas utilizadas nos períodos anteriores e incluí- custo amortizado e reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o
ram os principais procedimentos de consolidação: (i) eliminação dos saldos das Grupo ARX se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O
contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) eliminação das Grupo ARX baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas Contro- retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconhecidos
ladas; e (iii) destaque do valor da participação dos acionistas minoritários e/ou inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atriparticipação de não controladores nas demonstrações financeiras consolidadas. buíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos finan3 Base de preparação: 3.1 Declaração de conformidade (com relação às ceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos,
normas do CPC) - As presentes demonstrações financeiras incluem as de- quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX
monstrações financeiras individuais da Controladora e as demonstrações fi- considera que não há diferença material entre o valor do custo amortizado e o
nanceiras consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis valor justo. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido
adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo ARX
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. O
individuais e do consolidado foi autorizada pela Diretoria em 15 de abril de 2021. Grupo ARX tem como passivo financeiro não derivativo a rubrica “Contas a
3.2 Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e conso- pagar e outros”. d. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração: Itens do
lidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ins- imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
trumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado ou deduzido de depreciação acumulada e provisões para redução ao valor recuvalor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3 Moeda funcional e perável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que
moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras individuais e são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O software comprado que
consolidadas são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda fun- seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como
cional da Empresa e de sua Controlada. Todas as informações financeiras parte daquele equipamento. Periodicamente, o Grupo ARX avalia os itens do
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens obsoletos, danificados ou
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.4 Uso de estimativas e quando estes não geram mais benefício econômico futuro. Ganhos e perdas
julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação dos
consolidadas de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são recojulgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con- nhecidos nas rubricas de “Outras despesas” ou “Outras receitas” no resultado.
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas benefícios econômicos futuros associados a esses gastos fluirão para o Grupo
são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas ARX e que seus custos possam ser medidos de forma confiável. Gastos de
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado conforme inem quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas, corridos. Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável,
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas se- residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método
guintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 7 - Ativos financeiros ao valor linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imojusto por meio do resultado ou valor justo por outros resultados abrangentes. • bilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo
Nota Explicativa nº 8 - Contas a receber de clientes - Valor estimado de reali- de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Os métodos de deprezação. • Nota Explicativa nº 10 - Imobilizado - Taxas de depreciação e valores ciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento
residuais. • Nota Explicativa nº 11 - Intangível - Teste de recuperação. • Nota de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança
Explicativa nº 14 - Contingências - Estimativa do valor provável de perdas. • de estimativas contábeis. e. Ativos intangíveis - Ágio: O ágio é resultante da
Nota Explicativa nº 15 - Imposto de renda e contribuição social (impostos di- aquisição da Empresa em 2008. Mensuração subsequente: O valor do ágio
feridos) - Estimativa de recuperação. 4 Principais políticas contábeis: As registrado encontra-se deduzido da amortização acumulada até a data da enpolíticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de manei- trada em vigor do CPC 15 - Combinação de negócios e acrescido de contrara consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan- prestações contingentes de operações anteriores à entrada em vigor do CPC
ceiras individuais e consolidadas. a. Apuração do resultado - O resultado das 15. Adicionalmente, quando aplicável, é deduzido de provisão para perdas por
operações é apurado em conformidade com o regime de competência. b. Base redução ao valor recuperável. As informações relacionadas à metodologia e
de consolidação - Combinações de negócios: A Empresa e sua Controlada seus resultados, quanto à necessidade ou não de redução do seu valor recuBNY Mellon Alocação não realizaram transações de combinações de negócios perável, estão descritos na Nota Explicativa nº 11. f. Redução ao valor recunos exercícios de 2020 e 2019. Investimento em Controlada: As demonstra- perável - Impairment: Ativos financeiros não derivativos (incluindo contas
ções financeiras da Controlada são incluídas nas demonstrações financeiras a receber de clientes): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o meio do resultado é avaliado na data de cada balanço para mensurar a provisão
controle deixa de existir. Na elaboração das demonstrações financeiras conso- para perdas de crédito esperadas. Um ativo tem perda no seu valor recuperável
lidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e quando são estimadas perdas de crédito esperadas por aumentos significativos
consistentes com as políticas contábeis da Controladora. Nas demonstrações no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avaliados de forma individual
financeiras individuais da Controladora, as informações financeiras da Contro- ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis, inlada BNY Mellon Alocação são reconhecidas por meio do método de equiva- cluindo informações prospectivas, desde que possam ser estimados de uma
lência patrimonial. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e tran- maneira confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam
sações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do deveintragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras dor, a reestruturação do valor devido ao Grupo ARX sobre condições de que o
consolidadas, quando aplicável. Transações em moeda estrangeira: Tran- Grupo não consideraria em outras transações, probabilidade de que o devedor
sações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um
funcionais das empresas do Grupo ARX pelas taxas de câmbio nas datas das mercado ativo para um título. Ativos financeiros mensurados pelo custo
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas amortizado: O Grupo ARX considera evidência de perda de valor para o contas
estrangeiras na data de apresentação são convertidas para a moeda funcional a receber de clientes tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos
à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras os contas a receber individualmente significativos são avaliados quanto à perda
resultantes na conversão são reconhecidas no resultado. c. Instrumentos fi- por redução ao valor recuperável, equivalente às perdas de crédito esperadas.
nanceiros - Ativos financeiros não derivativos: O Grupo ARX reconhece o Todos os contas a receber individualmente significativos identificados como
contas a receber na data em que foi originado. Todos os outros ativos financei- não tendo sofrido perda de valor individualmente são então avaliados individual
ros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são e coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não
reconhecidos inicialmente, e mensurados a valor justo, na data da negociação tenha sido ainda identificada. Contas a receber que não são individualmente
na qual o Grupo ARX se torna uma das partes das disposições contratuais do significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base
instrumento. O Grupo ARX baixa um ativo financeiro quando os direitos contra- no agrupamento desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo ARX transfere prospectivamente a perda de valor recuperável de forma coletiva, o Grupo ARX
os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan- utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de
ceiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios recuperação e dos valores de perda outrora incorridos, ajustados para refletir
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que o julgamento da Administração quanto às premissas se as condições econômiseja criada ou retida pelo Grupo ARX nos ativos financeiros é reconhecida como cas e de crédito atuais representam aumentos significativos no risco de crédito
um ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os ativos ou passivos finan- desde o reconhecimento inicial. Uma redução do valor recuperável com relação
ceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial a um ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado é calculada como a
quando, e somente quando, o Grupo ARX tenha o direito legal de compensar diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa
os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. No reconhecimento inicial, um ativo reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra contas
financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado, ao valor justo a receber, quando aplicáveis. Quando um evento subsequente indica reversão
por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resul- da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no
tado. O Grupo ARX tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa resultado. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não finane equivalentes de caixa, ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, ceiros do Grupo ARX, que não o imposto de renda e contribuição social diferidos,
ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, contas a receber são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda
de clientes e outros créditos. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva- no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
lentes de caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os
quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes
utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações de curto prazo. Ativos finan- através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigenceiros ao valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é designado tes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso o ativo seja mantido específicos do ativo. No caso de ágio, o valor recuperável é estimado todo ano
dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja a negociação do respectivo na mesma época. Perdas por redução ao valor recuperável relacionadas a ágio
ativo financeiro, desde que seja designado como tal no momento do reconhe- não são revertidas. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável recimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio conhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de elaboração
do resultado se o Grupo ARX gerencia tais investimentos e toma decisões de das demonstrações financeiras para quaisquer indicações de que a perda tenha
compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de aumentado, diminuído ou não mais exista. Perdas de valor são revertidas caso
riscos documentada e a estratégia de investimentos do Grupo ARX. Os custos tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2020
2019
2020
2019
Receitas operacionais
Serviços prestados líquidos de
impostos
76.612 100.008 77.743 101.387
Receitas financeiras
11.298 12.810 11.427 13.175
Despesas financeiras
(896) (2.702)
(897) (2.706)
Receitas financeiras líquidas
10.402 10.108 10.530 10.469
Receitas operacionais líquidas
18 87.014 110.116 88.273 111.856
Receitas (despesas)
Pessoal
19 (34.412) (47.965) (36.108) (50.734)
Outras despesas gerais e
administrativas
20 (8.945) (7.691) (9.790) (8.622)
Outras receitas / (despesas)
operacionais
21 (1.895) (1.343) (1.930) (1.395)
Resultado antes da equivalência
patrimonial, impostos e
participação nos lucros
41.762 53.117 40.445 51.105
Resultado de equivalência
patrimonial
9
(1.473) (2.077)
Resultado antes dos impostos
40.289 51.040 40.445 51.105
Imposto de renda e contribuição
social
15.b (14.348) (18.153) (14.504) (18.215)
Resultado do exercício
25.941 32.887 25.941 32.890
Resultado atribuível aos:
Cotistas da controladora
25.941 32.887 25.941 32.887
Cotistas não controladores
(1)
(1)
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício
25.941 32.887 25.940 32.886
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
2020
2019 2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
25.941 32.887 25.940 32.886
Variação no valor de mercado dos ativos
financeiros ao valor justo por outros
resultados abrangentes
(179)
(14) (179)
(14)
Imposto de renda e contribuição social sobre
resultados abrangentes
59
3
59
3
Outros resultados abrangentes líquidos
de imposto de renda e contribuição social (120)
(11) (120)
(11)
Resultado abrangente total
25.821 32.876 25.820 32.875
Atribuível aos:
Cotistas da controladora
25.821 32.876
Não controladores
(1)
(1)
Resultado abrangente total
25.820 32.875
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Resultado antes dos impostos e da
participação nos lucros
40.289 51.040 40.445 51.105
Ajustes
Depreciação
3.002
2.964
3.002
2.964
Ativos financeiros ao valor justo por
outros resultados abrangentes
(113)
(3)
(120)
(11)
Resultado de equivalência patrimonial
1.473
2.077
Resultado ajustado:
44.651 56.078 43.327 54.058
Variações de ativos e passivos:
(Aumento)/diminuição de contas a
receber de clientes
28.933 (4.269) 28.921 (3.985)
(Aumento)/diminuição de despesas
antecipadas
219
205
219
205
(Aumento)/diminuição de outros
créditos
246
(174)
318
(189)
(Aumento)/diminuição de títulos e
valores mobiliários
(36.775) (39.756) (34.953) (37.681)
Aumento/(diminuição) do contas a
pagar e outros
(12.576)
9.508 (13.042)
9.202
Aumento/(diminuição) de provisões
para contingências
(300)
(300)
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(20.371) (13.439) (20.371) (13.439)
Caixa originado das (aplicado nas)
atividades operacionais
4.327
7.853
4.419
7.871
Fluxo de caixa de atividades de
investimento
Aquisição de imobilizado
(5.281) (1.629) (5.281) (1.629)
Baixa de imobilizado de uso
514
11
514
11
Arrendamento
123 (5.825)
123 (5.825)
Aumento de capital de controlada
Caixa aplicado nas atividades de
investimento
(4.644) (7.443) (4.644) (7.443)
Aumento líquido em caixa e
equivalentes de caixa
(317)
410
(225)
428
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de
janeiro
481
71
552
124
Caixa e equivalentes de caixa em 31
de dezembro
164
481
327
552
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
recuperável e somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. g. Benefícios a empregados - Planos de contribuição definida: Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida
são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado
nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados.
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros
pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um
plano de contribuição definida, cujo vencimento é esperado para 12 meses após
o final do período no qual o empregado presta o serviço, são descontadas aos
seus valores presentes. Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações
de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os
planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se
o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em
função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser
estimada de maneira confiável. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida,
em função de um evento passado, se o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa
antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor
do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros
incorridos são registrados no resultado. i. Receita operacional - A ARX e sua
Controlada BNY Mellon Alocação são gestoras de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos
contratualmente, das taxas de gestão, administração e de performance devidas
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. As taxas de gestão e administração são geradas de acordo com o percentual fixo e/ou variável sobre o
valor do patrimônio líquido dos fundos de investimento e clubes de investimento e reconhecidas na medida da prestação dos respectivos serviços. As taxas
de performance são geradas quando os fundos atingem determinada rentabilidade, conforme definido nos respectivos regulamentos, e são reconhecidas
no momento em que há a certeza do seu valor e recebimento. j. Receitas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas
de juros sobre investimentos, ganhos e perdas cambiais e variações no valor
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
A receita de juros é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros
efetivos. k. Imposto de renda e contribuição social - Lucro real: O imposto
de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido da ARX e da
BNY Mellon Alocação são calculados com base na alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240 para
imposto de renda, e na alíquota 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 real. A despesa
com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
correntes e diferidos da ARX e da BNY Mellon Alocação. O imposto corrente e
o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes, quando aplicável. O
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício da Empresa e sua Controlada, às taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação
das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não
é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconhecimento
inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação de
negócios e que não afete nem a contabilidade nem o lucro ou prejuízo tributável,
e diferenças relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades Controladas quando seja provável que elas não revertam num futuro previsível. Além
disso, imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias tributáveis resultantes no reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se esperam serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas forem revertidas, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações
financeiras. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido, a Empresa e sua Controlada levam em consideração o impacto de incertezas relativas a posições fiscais tomadas e se os pagamentos adicionais de imposto de
renda e juros tenham de ser realizados. A Empresa e sua Controlada acreditam
que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada com relação
a todos os períodos fiscais em aberto, com base em sua avaliação de diversos
fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma
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série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser
disponibilizadas, o que levaria a Empresa e sua Controlada a mudar o julgamento quanto à adequação da provisão existente, e impactaria a despesa com
imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais
diferidos da Empresa e sua Controlada são compensados caso haja um direito
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a
impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma
entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social
diferido é reconhecido nas demonstrações financeiras 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 serão reduzidos na medida em que sua
realização não seja mais provável. l. Arrendamentos - Normas e interpretações com início em 1º de janeiro de 2019: O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento
que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento.
Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo
valor. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças
decorrentes da adoção desse normativo impactaram a forma de reconhecimento dos contratos de locação das salas comerciais atualmente existentes, sendo
a ARX Investimentos Ltda. a arrendatária. A natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, porque o Grupo ARX reconheceu um
custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
obrigações de arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa
linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre
os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. O
Grupo ARX aplicou o CPC 06(R2), conforme orientação do IASB, prospectivamente em 1º de janeiro de 2019, aplicando a nova definição de contrato de arrendamento para todos os contratos existentes. (i) Como arrendatário - O ativo
de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a
data de início até o final do prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros
implícita no arrendamento. Os pagamentos de arrendamento incluídos na
mensuração do passivo de arrendamento compreendem pagamentos fixos,
incluindo pagamentos fixos na essência. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa. 5 Determinação do valor justo: Di-

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a)

Vencimento
Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos

Total
Efeito tributário
Efeito líquido no patrimônio líquido

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a)

Vencimento
Até 1 ano
Entre 1 e 2
anos

Custo
amortizado
215.133
51.626
266.759

Custo
amortizado
215.133

55.171
Total
270.304
Efeito tributário
Efeito líquido no patrimônio líquido
(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional do Brasil,
que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela Selic.
Valor justo - Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo
com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os resultados obtidos pela
apropriação dos juros desses ativos financeiros são reconhecidos na rubrica
“Receitas/despesas financeiras”, e os respectivos ajustes a valor justo são
registrados na rubrica do patrimônio líquido “Ajuste a valor justo dos títulos e
valores mobiliários”. 8 Contas a receber de clientes: Os saldos de contas a
receber correspondem, substancialmente, a valores de taxas de gestão, administração e performance a receber de fundos e clubes de investimento, pela
prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras, conforme
demonstrado abaixo:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Taxa de gestão e administração
11.025
8.191 11.130
8.284
Taxa de performance
7.186 38.953
7.186 38.953
Total
18.211 47.144 18.316 47.237
Os valores a receber apresentados acima vencem, substancialmente, em 30
dias, e alguns valores a receber atrelados a fundos offshore possuem vencimento
entre 90 e 180 dias. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não há saldos vencidos.
9 Investimento em controlada: a. Movimentação dos saldos
Saldo em 31 EquivalênOutros Saldo em 31
de dezem- cia patri- resultados de dezembro
bro de 2019
monial abrangentes
de 2020
BNY Mellon Alocação
de Patrimônio Ltda.
4.817
(1.473)
(7)
3.337
Saldo em 31 EquivalênOutros Saldo em 31
de dezem- cia patri- resultados de dezembro
bro de 2018
monial abrangentes
de 2019
BNY Mellon Alocação
de Patrimônio Ltda.
6.901
(2.077)
(7)
4.817
A ARX registrou uma perda de R$ 1.473 em 2020 (perda em 2019: R$ 2.077)
de equivalência patrimonial de sua Controlada, BNY Mellon Alocação, da qual
possui 99,96% (2019: 99,96%) do capital social total. O contrato social da BNY
Mellon Alocação não estabelece a obrigatoriedade de haver distribuição mínima
de lucros ou resultados e não houve propostas de dividendos em 2020 e 2019
por não ter tido lucro nos exercícios. b. Informações da Controlada - O quadro
abaixo apresenta um sumário das informações financeiras da Controlada BNY
Mellon Alocação, pelos seus valores integrais, sem considerar o percentual de
participação que a ARX detém dessa entidade. A data de encerramento social
da Controlada BNY Mellon Alocação é, em 31 de dezembro, a mesma data de
encerramento social da Controladora.
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
2020
2019
Ativos circulantes
3.822
5.613
Ativos não circulantes
141
298
Total de ativos
3.963
5.911
Passivos circulantes
625
1.093
Patrimônio líquido antes do
resultado
4.812
6.897
Total de passivos e patrimônio
líquido
5.437
7.990
Receitas
1.893
2.725
Despesas
(3.367)
(4.803)
Prejuízo dos exercícios
(1.474)
(2.078)
Participação no patrimônio
líquido
99,96%
99,96%
Resultado de participações
(1.473)
(2.077)
Participação de não
controladores
(1)
10 Imobilizado:
Valor líquido
Remen- Depreciação
Custo suração acumulada 2020 2019
Instalações
977
(623)
354 175
Máquinas e equipamentos
8.726
(2.701) 6.025 2.013
Móveis e utensílios
770
(715)
55
93
Equipamentos de informática 7.219
(5.969) 1.250 2.156
Ativos de direito de uso
5.825
(123)
(3.030) 2.672 4.276
Imobilizado em curso
Total
23.517
(123)
(13.038) 10.356 8.713
Os valores contábeis dos ativos imobilizados do Grupo ARX foram revistos,
para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro
de 2020 e 2019, e não houve indicação de provisão para redução ao valor
recuperável (impairment). A vida útil dos ativos imobilizados do Grupo ARX foi
revisada seguindo as orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 27 - Ativo
Imobilizado e não houve alterações nos critérios e nos valores da depreciação
desses itens, uma vez que não possuem representação econômica relevante e
por terem as suas vidas econômicas já aproximadamente representadas. Em 31
de dezembro de 2020, o Grupo ARX possuía cerca de R$ 6.203 (2019: R$ 6.302)
em ativos 100% depreciados, que ainda estão em operação. Desse montante, R$
715 (2019: R$ 523) referem-se a itens da categoria de móveis e equipamentos
da ARX, R$ 510 (2019: R$ 517) referem-se à categoria de equipamentos de
comunicação da ARX, R$ 441 referem-se à categoria de instalações (2019: R$
441) e R$ 4.537 (2019: R$ 4.819) referem-se à categoria de equipamentos de
informática da ARX. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo
ARX possui ativo de direito de uso no valor de R$5.702 (2019: R$ 5.825), que
foi constituído em conformidade com o CPC 06 e corresponde ao direito de uso
das salas comerciais onde a Empresa está localizada atualmente. Um passivo
no valor de R$ 2.887 (2019: R$ 4.496) também foi constituído para representar
suas obrigações de pagamento até o fim do contrato (Nota Explicativa nº 12).
O Grupo ARX não possui itens do imobilizado dados em garantia de passivo,
compromissos contratuais para aquisição de imobilizado e que ainda estejam
em uso e ativos arrendados com característica de leasing financeiro. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Controlada não possuía
saldos de ativo imobilizado. 11 Intangível: O saldo de R$ 216.215, em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, na ARX e no consolidado, compreende o ágio, líquido
da amortização até 31 de dezembro de 2008, recebido com a incorporação da
ARX Holding S.A. em 31 de maio de 2008. Esse ágio foi originado pela aquisição
indireta da empresa pela BNYM Holdings Participações Ltda. Com a incorporação reversa efetuada, a Empresa recebeu o ágio no valor de R$ 312.342, tendo
amortizado até 2008 o montante de R$ 23.180. Nos exercícios de 2013, 2012 e
2011, houve acréscimo de ágio referente ao pagamento adicional (contraprestação contingente - earn-out) realizado aos ex-sócios da Empresa, referente
aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, calculado com base nas metas de
EBIT previamente acordadas, nos valores de R$ 7.079, R$ 4.022 e R$ 13.426,
respectivamente. A contraprestação contingente tem como origem o Contrato
de Compra de Ações celebrado em 13 de novembro de 2007 entre The Bank of
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versas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a determinação
do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo ARX
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
idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que
são observáveis para o ativo ou passivo, direta (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). O Grupo ARX
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Os
valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas
nas notas específicas àquele ativo ou passivo. a. Contas a receber de clientes
- Os valores justos de contas a receber e outros recebíveis são estimados como
o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado
dos juros apurados na data de mensuração. Contas a receber de curto prazo
que não são sujeitas a correção de juros são mensuradas ao valor original da
fatura se o efeito de desconto a valor presente não é material. O valor justo é
determinado na data de reconhecimento e, para fins de divulgação, na data-base das demonstrações financeiras. b. Ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado e por meio de outros resultados abrangentes - O valor
justo dos ativos financeiros é avaliado com base na melhor estimativa da Empresa em relação ao seu valor de realização. 6 Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Saldo em bancos (a)
164
481
327
552
Total
164
481
327
552
(a) Os saldos de bancos não possuem nenhum tipo de restrição de resgate
imediato. 7 Títulos e valores mobiliários: a. Ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado:
Controladora/Consolidado
2020
2019
Valor
Custo
Valor
Custo
justo amortizado
justo amortizado
Cotas Patrimoniais – ANBIMA
6
6
6
6
Total
6
6
6
6
Valor justo: As cotas patrimoniais são registradas ao custo de aquisição,
ajustado, pela variação no valor das cotas informada pela ANBIMA. b. Ativos
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:
Controladora
2020
2019
Outros resultaCusto
Valor
Outros resultaValor justo dos abrangentes amortizado
justo dos abrangentes
215.047
(86)
51.549
(78)
229.812 229.821
9
266.596
(164)
229.812 229.821
9
56
(3)
(108)
6
Consolidado
2020
2019
Outros resultaCusto
Valor
Outros resultaValor justo dos abrangentes amortizado
justo dos abrangentes
215.047
(86)
-

da contribuição mensal. A partir de novembro de 2020, a ARX e sua Controlada
BNY Mellon Alocação migraram os planos de previdência privada para a Icatu
Seguros S.A., que anteriormente eram administrados pela Mapfre Previdência
S.A. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a ARX contribuiu para a previdência
privada os montantes de R$ 339 e R$ 351, respectivamente. No Consolidado,
em 31 de dezembro de 2020, esse montante representa R$ 366 (R$ 387 em 31
de dezembro de 2019), conforme Nota Explicativa nº 19. 14 Contingências:
Contingências trabalhista e cível - Probabilidade de perda possível - As
contingências classificadas com risco possível são dispensadas de constituição
de provisão com base no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes. Para fins de apresentação, as informações a seguir levam em
consideração os processos de maior relevância. Em 4 de fevereiro de 2016,
o Postalis ajuizou uma ação contra a BNY Mellon Alocação de Patrimônio
Ltda. (“Alocação”), subsidiária da ARX, e a BNY Mellon Serviços Financeiros
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), alegando
ter sofrido perdas em alguns fundos de investimento. Essa ação foi remetida à
Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, e, posteriormente, remetida à Justiça Federal de Brasília. Em 25 de outubro de 2019, o
Postalis ajuizou outra ação contra a Alocação e a Distribuidora, em curso perante
à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos relacionados
à gestão e à administração de fundo de investimento. Considerando que há
valores ilíquidos envolvidos nestas ações e que ambas ainda estão em fase
inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de perda. Em 15 de
abril de 2019, foi lavrado auto de infração contra a ARX relativo à cobrança de
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços de gestão
prestados a clientes domiciliados no exterior, no valor de R$ 5.611 (data da
lavratura do auto de infração). Em maio de 2020, a ARX tomou conhecimento de
que o auto de infração foi confirmado pela Coordenadoria de Revisão e Julgamento Tributários, tendo interposto, na sequência, recurso adminstrativo contra
essa decisão, ora pendente de julgamento. Existe ainda contingência passiva
de natureza trabalhista avaliada como risco possível, cujo montante não pode
ser depreendido, com confiabilidade e precisão, a partir da leitura da respectiva
petição inicial. Isso se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados ou à
inclusão de pedidos de indenização por danos morais, a ser arbitrado pelo Juízo.
15 Imposto de renda e contribuição social: a. Encargos devidos sobre as
operações do exercício - a.1 Controladora
ARX
Lucro real
2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
40.289 51.040
Adições (exclusões) temporárias
(10.568) 8.765
Gratificações e participações no lucro
(10.268) 9.154
Variação cambial por competência
(275)
10
Provisões diversas
(25) (399)
Adições permanentes
2.890 3.121
Participações em Controladas
1.473 2.078
Contribuições e doações
225
162
Outras despesas não dedutíveis
1.193
881
32.612 62.926
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas mencionadas na Nota 4.k.
11.064 21.371
Incentivos fiscais
(309) (237)
Imposto de renda e contribuição social correntes devidos
sobre o resultado do exercício
10.755 21.134
Imposto de renda e contribuição social a compensar
(6.404) (6.467)
Imposto de renda e contribuição social líquidos devidos Nota 12
4.351 14.667
a.2 Controlada
BNY Mellon Alocação
de Patrimônio Ltda.
55.097
(74)
235.169 235.191
22 Lucro real
2020
2019
270.144
(160)
235.169 235.191
22 Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição
54
(7) social
(1.317)
(2.016)
(106)
15 Exclusões temporárias
(461)
(182)
(461)
(182)
New York Mellon Corporation, ARX Holding Ltda., ARX Capital Management Gratificações e participações no lucro
Ltda. (antiga denominação social da ARX Investimentos Ltda.), ARX Gestão Variação cambial por competência
Internacional de Recursos Financeiros Ltda., ARX Investimentos Ltda. e Mellon Provisões diversas
8
5
Serviços Financeiros DTVM S.A. que previa o pagamento adicional (earn-out) Adições permanentes
8
5
aos ex-sócios da ARX Investimentos Ltda., até 2013, desde que atingidas de- Outras despesas não dedutíveis
terminadas metas de EBIT acumulado por período de mensuração, conforme Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
(1.770)
(2.193)
definido no contrato. O fundamento econômico do ágio é a expectativa de contribuição social
rentabilidade futura e, até 31 de dezembro de 2008, foi amortizado tendo como b. Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição
base o seu aproveitamento fiscal em cinco anos, nas regras legais aplicáveis. social
Controladora
Consolidado
A partir de 1º de janeiro de 2009, sua amortização contábil foi interrompida com
2020
2019
2020
2019
a adoção do CPC 15 - Combinação de negócios, tendo em vista que as operações relacionadas não possuem prazo definido. Todavia, a sua recuperação Valores correntes
é testada anualmente e, se necessária, uma provisão para redução ao valor Imposto de renda e contribuição social
(10.755) (21.134) (10.755) (21.134)
recuperável (impairment) é registrada. Em 31 de dezembro de 2020 foi executada devidos
internamente uma nova avaliação econômico-financeira, utilizando-se de fluxo Valores diferidos
de caixa descontado da ARX, considerando o orçamento anual para o exercício Adições (exclusões) temporárias
Constituição/realização no exercício
(3.593)
2.981 (3.750)
2.919
de 2021 e o planejamento de longo prazo até 2030, com as seguintes premissas
(14.348) (18.153) (14.505) (18.215)
mais relevantes:• Crescimento da receita com taxa de gestão e administração Total
deverá ser de 6,5%, para o período de 2021 a 2030. • Crescimento da receita com c. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social
taxa de performance deverá ser de 5% para o período de 2021 a 2030. • Taxa diferidos- O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados
nominal de desconto de 12,20% ao ano, com base no modelo WACC, aplicada para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis: às diferenças temporárias, entre
no conceito de fluxo de caixa descontado, tendo o lucro líquido, ajustado pela a base fiscal de contas do resultado e seus respectivos registros contábeis em
depreciação, como fluxo de entrada de recursos, e os investimentos no ativo fixo regime de competência.
e no capital de giro como fluxos de saída de recursos. • Taxa de crescimento na
Controladora
perpetuidade de 3,0% ao ano. Com base no resultado final do teste de recupeConstituirabilidade, não foi apurada a necessidade de constituição de redução ao valor
Saldos em
ção/ Saldos em
recuperável (impairment) do ativo. 12 Contas a pagar e outros :
31/12/2019 (realização) 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 social diferidos ativos
Prestadores de serviços
567
572
605
602 Créditos tributários sobre
Passivo de arrendamento (a)
2.887 4.496 2.887 4.496 diferenças temporárias:
Gratificações e participações no lucro
9.085
(3.491)
5.594
Provisão para participação nos lucros e
69
(9)
61
gratificações a pagar
16.452 26.467 16.869 27.345 Provisões diversas
100
(93)
6
IRPJ e CSLL a recolher
4.031 14.667 3.938 14.509 Variação cambial por competência
Total dos créditos tributários ativos
9.254
(3.593)
5.661
PIS e COFINS a recolher
913
711
925
718
Consolidado
ISS a recolher
196
149
199
151
ConstituiSalários e encargos a pagar
1.368 1.500 1.563 1.775
Saldos em
ção/ Saldos em
Outros
24
13
26
19
31/12/2019 (realização) 31/12/2020
Total
26.438 48.575 27.012 49.615 Imposto de renda e contribuição
Passivo circulante
18.888 45.576 19.462 46.616 social diferidos ativos
Passivo não circulante
7.550 2.999 7.550 2.999 Créditos tributários sobre
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em conformidade com o CPC diferenças temporárias:
9.383
(3.648)
5.735
06 (R2), o Grupo ARX reconheceu o montante de R$ 2.887 (2019: R$ 4.496) Gratificações e participações no lucro
69
(9)
61
referente a suas obrigações de pagamentos pela utilização das salas comercias Provisões diversas
100
(93)
6
onde a Empresa está localizada atualmente. 13 Benefícios a empregados: A Variação cambial por competência
9.552
(3.750)
5.802
ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação concedem aos seus empregados Total dos créditos tributários ativos
o benefício, opcional, de participação no plano de previdência privada na moda- d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temlidade de contribuição definida, participando como patrocinadora com parcela porárias
2019
Controladora
Ano
Imposto de renda
Contribuição social
Total
2020
6.804
2.450
9.254
2019
Consolidado
Imposto de renda
Contribuição social
Total
Ano
2020
7.023
2.528
9.552
2020
Controladora
Imposto de renda
Contribuição social
Total
Ano
2021
4.162
1.498
5.661
2020
Consolidado
Imposto de renda
Contribuição social
Total
Ano
2021
4.266
1.536
5.802
A realização das diferenças temporárias, além de ocorrer em função dos resultados projetados, depende também da conclusão dos fatos contábeis que
lhes deram origem.
16 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a. Classificação contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e
os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e
passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.
Controladora
31 de dezembro de 2020
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeiros ao Ativos financeivalor justo por meio ros ao valor justo
Custo de outros resultados
por meio do
amortizado
abrangentes
resultado
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais – LFT
266.596
- 266.596
- 266.596
- 266.596
6
6
6
6
Cotas Patrimoniais – ANBIMA
266.596
6 266.602
- 266.596
6 266.602
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
164
164
Contas a receber de clientes
18.211
- 18.211
327
327
Outros créditos
18.702
- 18.702
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
26.438
- 26.438
Contas a pagar e outros
Controladora
Valor contábil
Valor justo
31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros ao Ativos financeivalor justo por meio ros ao valor justo
Custo de outros resultados
por meio do
amortizado
abrangentes
resultado
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT
229.821
- 229.821
- 229.821
- 229.821
6
6
6
6
Cotas patrimoniais - ANBIMA
229.821
6 229.827
- 229.821
6 229.827
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
481
481
Contas a receber de clientes
47.144
- 47.144
573
573
Outros créditos
48.198
- 48.198
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
48.575
- 48.575
Contas a pagar e outros
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31 de dezembro de 2020

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT
Cotas Patrimoniais - ANBIMA
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Total
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
Contas a pagar e outros
31 de dezembro de 2019

CNPJ Nº 04.408.128/0001-40
Consolidado
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeiros ao Ativos financeivalor justo por meio ros ao valor justo
Custo de outros resultados
por meio do
amortizado
abrangentes
resultado
Total Nível 1 Nível 2 Nível 3
-

270.144
270.144

- 270.144
6
6
6 270.150

327
18.316
280
18.923

-

327
- 18.316
280
- 18.923

27.012

-

- 27.012
Consolidado

Valor contábil
Ativos financeiros ao
Ativos finanvalor justo por meio
ceiros ao valor
Custo de outros resultados
justo por meio
amortizado
abrangentes
do resultado

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT
Cotas Patrimoniais - ANBIMA
Total
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
552
Contas a receber de clientes
47.237
Outros créditos
598
Total
48.387
Passivos financeiros não mensurados ao valor
justo
Contas a pagar e outros
49.615
b. Mensuração do valor justo - As técnicas de valorização utilizadas na
mensuração dos valores justos dos principais saldos são apresentadas abaixo:
Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com base nas
cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais. c. Gerenciamento dos riscos financeiros
- O Grupo ARX investe em diversos instrumentos financeiros como parte de suas
operações, que possuem exposição aos seguintes riscos advindos do uso de
instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. A natureza e extensão dos instrumentos financeiros
apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e
política de gerenciamento dos riscos associados a esses instrumentos estão
apresentados abaixo. Estrutura de gerenciamento de risco - O Grupo ARX
está inserido em um ambiente de controle e gerenciamento de risco de empresas pertencentes ao Grupo BNY Mellon, o qual é composto por empresas
no Brasil controladas direta/indiretamente pelo The Bank of New York Mellon
Corporation. A estrutura organizacional do Grupo BNY Mellon contempla um
sistema de controles internos composto por equipes segregadas, com linhas de
reporte distintas. São elas as áreas de: Risco Operacional & Controles Internos,
Risco de Mercado, Compliance e Precificação & Análise de Crédito. Além das
áreas de controles locais, a auditoria interna realiza revisões regulares e independentes. O envolvimento da Alta Administração se dá através da estrutura
de governança corporativa do Grupo BNY Mellon, que conta com os seguintes
comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e Compliance, Comitê de Crédito
e Comitê de Precificação. A Diretoria é responsável pelo sucesso contínuo e tem
responsabilidade por gerenciamento de riscos, compliance e questões regulatórias, que impactem o Grupo. As políticas de gerenciamento de risco do Grupo
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais o Grupo está
exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar
os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e
nas atividades do Grupo. O Grupo, através de treinamento, procedimentos de
gestão e outros procedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições
e obrigações. Risco de crédito - Consiste no risco de a contraparte, em algum
instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos e no risco de os
emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira
não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos
juros de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as empresas do
Grupo ARX detinham aplicação em cotas de fundos de investimento e títulos
emitidos pelo Governo Brasileiro (LFT). Todos os ativos são classificados como
baixo risco de crédito, uma vez que os títulos públicos possuem risco soberano.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
164
481
327
552
Ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado
6
6
6
6
Ativos financeiros ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes
266.596 229.821 270.144 235.191
Contas a receber de clientes
18.211 47.144 18.316 47.237
Total
284.977 277.452 288.793 282.986
Risco de liquidez - É o risco de as empresas do Grupo ARX encontrarem dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. O
montante dos passivos financeiros do Grupo ARX, com vencimento em até três
meses, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, era de:
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2020
Vencíveis
Vencíveis
Descrição
até 3 meses Total até 3 meses Total
Contas a pagar e outros
18.888 18.888
19.462 19.462
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
Vencíveis
Vencíveis
até 3 meses Total até 3 meses Total
Descrição
45.576 45.576
46.616 46.616
Contas a pagar e outros
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Grupo ARX detinha aplicações em ativos
financeiros em montante suficiente para fazer face aos compromissos de curto
prazo. Risco de mercado - Risco de mercado consiste no risco de variação
no valor dos ativos da carteira do Grupo ARX. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e
cotações de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras.
A queda dos preços dos ativos integrantes da carteira do Grupo ARX pode ser
temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por
períodos longos e/ou indeterminados. A estrutura de gerenciamento de risco
de mercado consiste em estratégias focadas em controle das exposições e
monitoramento das operações, assim como nível de alavancagem. O Grupo
possui profissionais especializados em risco de mercado. Em determinados
momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos derivativos
pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado da carteira
do Grupo ARX. a. Risco de variação cambial - O risco de variação cambial em
31 de dezembro de 2020 e 2019 era de:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Contas a receber de clientes em Dólares
norte-americanos
3.821 39.563 3.821 39.563
O Grupo ARX não utiliza hedge para eliminar a exposição à variação cambial.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, se o Real se fortalecesse 5% em relação ao
Dólar, permanecendo todas as outras variáveis constantes, o patrimônio líquido
e o resultado teriam diminuído pelos valores apresentados abaixo:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Contas a receber de clientes
191 1.978
191 1.978
Uma desvalorização do Real diante do Dólar teria o resultado oposto dos
montantes apresentados acima. b. Risco de taxa de juros - O Grupo ARX está
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e aos cotistas da ARX Investimentos Ltda. Rio de
janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da ARX Investimentos Ltda. (“Controladora”, “Empresa” ou
“ARX”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da ARX Investimentos Ltda.
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e sua
controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades
da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e pela
adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles

- 270.144
- 270.144

Total

- 270.144
6
6
6 270.150

Valor justo

Total Nível 1 Nível 2 Nível 3

235.191
235.191

- 235.191
6
6
6 235.197

-

552
- 47.237
598
- 48.387

-

- 49.615

- 235.191
- 235.191

Total

- 235.191
6
6
6 235.197

exposto, principalmente, às variações nas taxas de juros Selic nas aplicações
financeiras. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 era de:
Controladora - 2020
Instrumen- Instrumen- Instrumentos
tos de taxa tos de taxa sem exposiDescrição
fixa
variável ção de juros
Total
Caixa e equivalentes de
caixa
164
164
Títulos públicos - LFT
266.596
- 266.596
Cotas de Título Patrimonial
- ANBIMA
6
6
Contas a receber de
clientes
18.211 18.211
Outros créditos
327
327
(26.438) (26.438)
Contas a pagar e outros
Total
266.596
(7.730) 258.866
Controladora - 2019
Instrumen- Instrumen- Instrumentos
tos de taxa tos de taxa sem exposiDescrição
fixa
variável ção de juros
Total
Caixa e equivalentes de
caixa
481
481
Títulos públicos - LFT
229.821
- 229.821
Cotas de Título Patrimonial
- ANBIMA
6
6
Contas a receber de
clientes
47.144 47.144
Outros créditos
573
573
Contas a pagar e outros
(48.575) (48.575)
Total
229.821
(371) 229.450
Consolidado - 2020
Instrumen- Instrumen- Instrumentos
tos de taxa tos de taxa sem exposiDescrição
fixa
variável ção de juros
Total
Caixa e equivalentes de
caixa
327
327
Títulos públicos - LFT
270.144
- 270.144
Cotas de Título Patrimonial
- ANBIMA
6
6
Contas a receber de
clientes
18.316 18.316
Outros créditos
280
280
Contas a pagar e outros
(27.012) (27.012)
Total
270.144
(8.083) 262.061
Consolidado - 2019
Instrumen- Instrumen- Instrumentos
tos de taxa tos de taxa sem exposiDescrição
fixa
variável ção de juros
Total
Caixa e equivalentes de
caixa
552
552
Títulos públicos - LFT
235.191
- 235.191
Cotas de Título Patrimonial
- ANBIMA
6
6
Contas a receber de
clientes
47.237 47.237
Outros créditos
598
598
Contas a pagar e outros
(49.615) (49.615)
Total
235.191
(1.122) 234.069
Uma alteração mínima de 1% e máxima de 2% na taxa de juros nas datas das
demonstrações financeiras teria aumentado (reduzido) o patrimônio e o resultado
do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise considera
que todas as outras variáveis são mantidas constantes.
Controladora
Mínima 1%
Máxima 2%
Descrição
2020
2019
2020
2019
1% (1%) 1% (1%) 2% (2%)
2% (2%)
Títulos públicos
-LFT
2.666 (2.666) 2.298 (2.298) 5.332 (5.332) 4.596 (4.596)
Total
2.666 (2.666) 2.298 (2.298) 5.332 (5.332) 4.596 (4.596)

Descrição

Consolidado
Mínima 1%
Máxima 2%
2020
2019
2020
2019
(1%) 1% (1%) 1% (2%) 2% (2%)
2%

Títulos públicos
- LFT
(2.701) 2.701 (2.352) 2.352 (5.403) 5.403 (4.704) 4.704
Total
(2.701) 2.701 (2.352) 2.352 (5.403) 5.403 (4.704) 4.704
Risco operacional - O Grupo ARX possui uma área responsável pelo gerenciamento de risco operacional. A área de Risco Operacional é responsável pela
criação/manutenção de um sistema de gerenciamento de risco contínuo, que
prevê a execução de controles, tais como políticas, procedimentos, ferramentas,
treinamentos e comunicação com o objetivo de identificar e acompanhar os riscos
associados à Empresa. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas
ao risco operacional e relatórios de gerenciamento do risco operacional através
dos quais os riscos são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e
mitigados para um nível de risco residual aceitável para as empresas do Grupo
ARX. São funções da área: (i) identificar e documentar os riscos materiais aos
quais o Grupo ARX está sujeito, analisando a eficácia dos controles existentes
e assegurando que falhas de controles sejam resolvidas; (ii) levantar, reportar e
investigar erros, perdas e potenciais erros, identificando a origem dos eventos e
garantindo a implementação de ações corretivas; (iii) acompanhar indicadores
de risco chave relacionados ao monitoramento de aspectos críticos dos processos da instituição; (iv) avaliar/aprovar novos produtos e analisar se a Empresa
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Empresa e sua controlada ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. -

está sendo compensada pelos riscos nos quais está incorrendo; (v) revisar o
impacto dos riscos inerentes e controles relativos a mudanças significantes no
negócio (por exemplo: reorganizações, novos processos e aquisições); e (vi)
assegurar que processos, riscos e controles sejam continuamente reavaliados
e apropriadamente ajustados de forma que o risco residual seja considerável
aceitável pelo Grupo. Controles relacionados aos riscos - O controle dos
riscos acima mencionados é realizado pela Administração e está baseado na
perda máxima aceitável projetada para a Empresa e sua Controlada, de modo
a evitar que incorram em risco excessivo. Entende-se por risco excessivo a
manutenção de posições que gerem perdas projetadas superiores aos limites
preestabelecidos pela Administração. Esses parâmetros podem ser alterados de
acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento a critério
da Administradora. 17 Capital social e reservas: a. Capital social - Em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Empresa estava representado
por 2.133.690 cotas, com valor nominal de, aproximadamente, R$ 66,17 cada,
totalmente subscritas e integralizadas pelos cotistas. b. Reserva de capital - A
reserva de capital é constituída pela reserva de ágio no montante de R$ 259.527
(2019: R$ 259.527), a qual foi gerada com a incorporação da ARX Holding S.A.
em 31 de maio de 2008. c. Reserva especial de lucros - A reserva especial de
lucros é constituída pela destinação do resultado do exercício, quando proposto
em reunião de diretoria. d. Dividendos - O contrato social da Empresa não estabelece a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados.
As distribuições são aprovadas em reuniões dos cotistas, quando convocadas
para esse fim. 18 Receitas operacionais líquidas:
Descrição
Controladora Consolidado
2020
2019 2020
2019
Serviços prestados (18.a):
Taxa de gestão e administração – Brasil 65.155 56.196 66.383 57.709
Taxa de gestão – Exterior
9.907 9.870 9.907 9.870
Taxa de performance – Brasil
7.456 3.144 7.456 3.147
Taxa de performance – Exterior
2.059 37.325 2.059 37.325
Receitas e despesas financeiras líquidas
(18.b)
10.402 10.108 10.531 10.469
Outras receitas Assessoria Técnica
35
37
10
(-) Impostos sobre receitas de prestação
(8.000) (6.527) (8.100) (6.674)
de serviços (18.c)
87.014 110.116 88.273 111.856
Total
18.a A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação são gestoras de fundos
e clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a
percentuais, definidos contratualmente, das taxas de administração e de performance devidas pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Dessa
forma, os desempenhos financeiros da ARX e sua Controlada estão expostos
à variabilidade dos retornos oriundos do desempenho dos respectivos fundos e
clubes de investimentos. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o somatório dos
patrimônios líquidos dos fundos e clubes geridos pela ARX era de, aproximadamente, R$ 25.605.801 e R$ 26.268.288, respectivamente. No consolidado,
esse montante representava R$ 26.106.117 em 31 de dezembro de 2020 e R$
27.016.402 em 31 de dezembro de 2019. 18.b As receitas financeiras referemse, substancialmente, aos rendimentos auferidos com as aplicações em Títulos
Públicos - LFT e com os ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio do
resultado (Nota Explicativa nº 7). 18.c Referem-se à contribuição para o PIS
à alíquota de 1,65% e para a COFINS à alíquota de 7,60%, sobre as receitas
mensais, e o ISS incidente sobre receitas líquidas auferidas na gestão de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil à alíquota de 2%, conforme
legislação em vigor. 19 Despesa de pessoal:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Proventos
(6.393) (6.154) (7.149) (6.961)
Benefícios a empregados
(1.483) (1.478) (1.638) (1.640)
Encargos sociais
(2.549) (4.228) (2.783) (4.720)
Despesa relacionada a plano de
contribuição definida
(339)
(351)
(366)
(387)
Participação de empregados no lucro e
gratificação
(21.699) (33.890) (22.043) (34.957)
Contrato de rateio de custos e despesas
de pessoal (a)
(1.882) (1.841) (2.056) (2.046)
Outras despesas
(67)
(23)
(73)
(23)
Total
(34.412) (47.965) (36.108) (50.734)
(a) Valores a pagar de empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, referentes
ao rateio de custo e despesas administrativas do Grupo, que são reconhecidas
no resultado das empresas e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota
Explicativa nº 22. 20 Outras despesas gerais e administrativas:
Descrição
Controladora Consolidado
2020
2019
2020 2019
Despesas administrativas imobiliárias
(1.120) (1.337) (1.129) (1.347)
Comunicação e tecnologia da informação (3.392) (2.238) (3.480) (2.326)
Depreciação
(3.490) (2.964) (3.490) (2.964)
Serviços profissionais de terceiros
(716) (1.082) (745) (1.117)
Viagens
(66) (330)
(67) (335)
Eventos
(48)
(48)
Tributos
(174) (104) (175) (104)
Contribuições filantrópicas
(268) (414) (268) (414)
Reversão / (Provisão) para contingências
e/ou processos
300
300
Contrato de rateio de custos e despesas de
outras despesas
281
526 (436) (267)
Total
(8.945) (7.691) (9.790) (8.622)
21 Outras receitas/(despesas) operacionais:
Descrição
Controladora Consolidado
2020
2019
2020 2019
Despesas corporativas internacionais
(833) (366) (840) (369)
Reversão/(provisão) auditoria e
publicação
(342) (303) (342) (307)
Outras despesas
(720) (674) (774) (719)
Total
(1.895) (1.343) (1.956) (1.395)
22 Transações com partes relacionadas: A ARX e sua Controlada direta
BNY Mellon Alocação reconhecem periodicamente despesas a pagar para
empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de despesas
do Grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado e para fins fiscais são
consideradas despesas indedutíveis. De acordo com as regras do Grupo, os
valores são recebidos e liquidados até o final do mês subsequente ao mês de
emissão da invoice. Em 31 de dezembro de 2020, a Controladora e sua Controlada direta BNY Mellon Alocação possuíam saldo a pagar para empresas do
Grupo BNY Mellon no exterior nos montantes de R$ 33 e R$ 2 (R$ 36 e R$ 0 em
31 de dezembro de 2019), e reconheceram no resultado o montante de R$ 833
e R$ 7 (R$ 366 e R$ 3 em 31 de dezembro de 2019), respectivamente. A ARX
e sua Controlada possuíam os montantes de R$ 240 e R$ 0 referentes a contas
a receber de empresas do Grupo BNY Mellon no exterior para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 (R$ 449 e R$ 0 em 31 de dezembro de 2019). Em
7 de julho de 2015, a Controladora, sua Controlada e as empresas BNY Mellon
DTVM S.A., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.
assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o
objetivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais que correspondem a, entre outros, funcionários, técnicos, contratados,
meios de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros.
De acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados pela BNY
Mellon DTVM S.A. serão reembolsados pelas empresas do Grupo BNY Mellon
no Brasil, assim como da Controladora e sua Controlada, por meio de cobranças
mensais realizadas através de notas de débito emitidas. No exercício findo em
31 de dezembro de 2020, a Controladora possuía um saldo a receber da Controlada no montante de R$ 52 (R$ 54 em 31 de dezembro de 2019), e tanto a
ARX quanto a BNY Mellon Alocação possuíam saldo a pagar para BNY Mellon
DTVM nos montantes de R$ 161 e R$ 17 (R$ 132 e R$ 16 em 31 de dezembro
de 2019), respectivamente. A Controladora e a Controlada reconheceram no
resultado os montantes de R$ 1.601 e R$ 891, respectivamente (R$ 1.313 e R$
997 em 31 de dezembro de 2019).
Diretores:
Guilherme Nascimento Legey Abry; Rogerio Freitas Poppe de Figueiredo
Contadora: Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - CRC - RJ-108555/O-7
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 e sua controlada. - Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso,
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Empresa e sua controlada. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Empresa e sua controlada a não mais se
manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e
pelo desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de janeiro, 15 de abril de 2021.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
José Claudio Costa - Contador CRC 1SP-167720/O-1
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São João Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.314.074/0001-68
Relatório da Administração
A Administração da São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT” ou “Com- Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
panhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o Política de Qualidade
relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do A SJT, respaldada pela alta Administração, manifesta seu compromisso com
respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
A Companhia
contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionadas à
A SJT é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia
(“Taesa”).
elétrica.
Governança Corporativa
Declaração da Diretoria
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutáSJT e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança rias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
31/12/2019 01/01/2019
Nota
31/12/2019 01/01/2019
expli(Reapre- (Reapreexpli(Reapre- (Reaprecativa 31/12/2020 sentado) sentado)
cativa 31/12/2020 sentado) sentado)
Passivos
Ativos
Passivos circulantes
Ativos circulantes
Fornecedores
10
2.527
379
831
Caixa e equivalentes de caixa
4
19.118
430
1.691 Empréstimos e financiamentos
11
30.933
147.572
Impostos e contribuições sociais
Contas a receber de concessioná6
1.502
1.118
505
rias e permissionárias
920
3.953
4.746 correntes
874
769
551
Ativo de contrato de concessão
5
44.601
46.362
45.891 Taxas regulamentares
Dividendos e JCP a pagar
9
16.079
Impostos e contribuições sociais
2.044
1.719
1.487
correntes
6
408
50
35 Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
23.026
34.918
150.946
Cauções e depósitos vinculados
2
86
87 Passivos não circulantes
3.858
2.687
4.694 Empréstimos e financiamentos
Outras contas a receber e outros ativos
11
98.948
12.040
68.907
53.568
57.144 Impostos e contribuições sociais
Total dos ativos circulantes
diferidos
7
19.705
18.303
17.569
Ativos não circulantes
Tributos diferidos
8
22.643
21.689
20.820
Contas a receber de concessionárias
Provisão para riscos trabalhistas,
e permissionárias
13
- fiscais e cíveis
12
206
12.087
7.819
Ativo de contrato de concessão
5
595.165
547.879
524.524 Total dos passivos não circulantes
42.554
151.027
58.248
Outras contas a receber
4.147
3.772
4.655 Total dos passivos
65.580
185.945
209.194
Depósitos vinculados
14.018
12.040 Patrimônio líquido
394.523
276.811
267.481
Imobilizado
4
6
8 Capital social
Reserva de lucros
208.133
156.510
121.732
23
36 Total do patrimônio líquido
Intangível
13
602.656
433.321
389.213
599.329
565.698
541.263 Total dos passivos e do patrimônio
Total dos ativos não circulantes
668.236
619.266
598.407 líquido
Total dos ativos
668.236
619.266
598.407
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

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$116 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que não
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
2019
expli(Reaprecativa
2020 sentado)
Receita de implementação de infraestrutura, correção
monet. do ativo de contrato de concessão, O&M e outras
líquidas
36.411 21.087
Remuneração do ativo de contrato de concessão
32.614 31.804
Receita operacional líquida
18
69.025 52.891
Pessoal
(986) (1.907)
Material
(3.871)
(628)
Serviços de terceiros
(2.280) (1.939)
Outros custos operacionais, líquidos
(675) (1.930)
Custos operacionais
19
(7.812) (6.404)
Lucro Bruto
61.213 46.487
Pessoal
(185)
(743)
Serviços de terceiros
(853)
(677)
Depreciação e amortização
(2)
(16)
Outras despesas operacionais, líquidas
11.678
585
Créditos (despesas) operacionais
19
10.638
(851)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
71.851 45.636
Receitas financeiras
308
856
Despesas financeiras
(1.876) (5.778)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
20
(1.568) (4.922)
Lucro antes dos impostos e das contribuições
70.283 40.714
Imposto de renda e contribuição social correntes
(1.266) (5.274)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.315)
(662)
Imposto de renda e contribuição social
14
(2.581) (5.936)
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Lucro líquido do exercício
67.702 34.778
Reservas de lucros
Lucro por Ação
Nota explicativa Capital social
Legal Especial Lucros acumulados
Total Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
17
0,1558 0,1098
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)
267.481
7.228
114.504
- 389.213 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Aumento de capital
9.330
9.330
Demonstração do resultado abrangente
Lucro líquido do exercício
34.778 34.778
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Destinação do lucro do exercício:
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva legal
1.739
(1.739)
2019
Reserva especial
33.039
(33.039)
2020 (Reapresentado)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
13
276.811
8.967
147.543
- 433.321
67.702
34.778
Aumento de capital
117.712
- 117.712 Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício
67.702 67.702 Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
67.702
34.778
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
3.385
(3.385)
- As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Reserva especial
48.238
(48.238)
Demonstração do fluxo de caixa
Dividendos mínimos obrigatórios
(16.079) (16.079)
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020
13
394.523
12.352
195.781
- 602.656
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Nota
2019
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020
expli(Reapre(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
cativa
2020 sentado)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo Fluxo de caixa das atividades operacionais
67.702 34.778
A São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT” ou “Companhia”) é uma de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o Lucro líquido do exercício
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 06 de agosto de 2013, que ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a Ajustes para:
12
(11.881)
4.267
tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de transmissão concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é (Reversões) Provisões para contingências
de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, a reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos Remuneração do ativo de contrato de concessão 5 e 18 (32.614) (31.804)
operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços relativos aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que são Correção monetária do ativo de contrato de
5 e 18 (56.444) (14.728)
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, incorridos, adicionados da margem estimada para cada projeto, considerando concessão
5 e 18
(727)
segundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. a estimativa da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária Receita de implementação de infraestrutura
2
16
A Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo Depreciação e amortização
20
(308)
(856)
das instalações localizadas no estado do Piauí, formadas pela linha de preço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a Receita de aplicação financeira
14
2.581
5.936
transmissão Gilbués II - São João do Piauí em 500kv com extensão aproximada margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita Imposto de renda e contribuição social
850
784
de 408 km, nos termos do Contrato de Concessão nº 008/2013 celebrado de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme Tributos diferidos
10
1.737
5.062
com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por um prazo de 30 índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Juros e variações monetárias de financiamentos
180
601
anos. A Companhia finalizou suas obras e entrou em operação em agosto de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São Custo de implementação de infraestrutura
(28.195)
3.329
2016. A SJT passou a ser uma controlada integral da Transmissora Aliança de utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não
Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) a partir de 14 de fevereiro de 2020, e de acordo se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de Variações nos ativos e passivos:
43.724 23.591
com o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de Redução no saldo do ativo de contrato de concessão
como acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem Redução no saldo do ativo de contas a receber
3.020
794
obrigações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos de concessionárias e permissionárias
2. BASE DE PREPARAÇÃO
e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza (Aumento) nos impostos e contribuições sociais
(315) (3.575)
2.1 Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ativos, líquido dos passivos
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na (Aumento) redução nas outras contas a receber,
(1.546)
2.889
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 20 de abril de receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, depósitos judiciais e outros ativos
1.968 (1.054)
2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas quando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de Aumento (redução) nos fornecedores
105
218
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que Aumento nas taxas regulamentares
325
232
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como Aumento nas outras contas a pagar
47.281 23.095
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos
19.086 26.424
Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal Caixa gerado pelas atividades operacionais
(925) (1.101)
financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às informações responsável. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos - São Imposto de renda e contribuição social pagos
18.161 25.323
utilizadas na gestão da Companhia. 2.2 Base de mensuração: As registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais Fluxo de caixa das atividades de investimento
14.410 (1.121)
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e dos considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições Redução (aumento) no saldo de depósitos vinculados
23
instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de Redução no imobilizado e intangível
meio do resultado. 2.3 Moeda funcional e de apresentação: As lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
14.433 (1.121)
demonstrações financeiras são apresentadas em reais, moeda funcional da Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao de investimento
Companhia e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas Fluxo de caixa das atividades de financiamento
13
117.712
9.330
indicado de outra forma. 2.4 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados Aumento de capital
das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja Empréstimos e financiamentos - pagamento
11 (130.881) (29.688)
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a mais provável. e) Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis - A de principal
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Empréstimos e financiamentos - pagamento
11
(737) (5.105)
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos de juros
Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de Caixa líquido (aplicado) nas atividades de
(13.906) (25.463)
com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das financiamento
as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas e evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, Aumento (redução) líquido no caixa e
18.688 (1.261)
premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento equivalentes de caixa
430
1.691
análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. 2.5. Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
19.118
430
que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
determinação e classificação de receitas por obrigação de performance transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede Aumento (redução) líquido no caixa e
equivalentes de caixa
4
18.688 (1.261)
(implementar, operar e manter as infraestruturas de transmissão). A básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Reapresentações referentes a
das concessões com base nas características econômicas de cada contrato exercícios anteriores: A Companhia identificou reclassificações e
31/12/2019 31/12/2019
de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida em que equalizações de práticas contábeis aplicáveis às informações relativas aos
(Publi- (Reaprea concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a períodos anteriores, bem como revisou as premissas utilizadas para cálculo Demonstração do Resultado do exercício
cado) sentado) Impactos
infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do seu ativo de contrato de concessão conforme orientação da CVM através Receita de implementação de infraestrutura,
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a do Ofício Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, que forneceu correção monet.do ativo de contrato de
receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base nos orientações quanto a aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as concessão, O&M e outras líquidas
4.407
21.087
16.680
gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do ativo de companhias transmissoras de energia elétrica principalmente relacionados a: Remuneração do ativo de contrato de
contrato de concessão indenizável final é identificada quando a implementação (i) determinação e atribuição de margem de implementação da infraestrutura concessão
31.804
31.804
da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obrigação de ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto os Receita de atualização do ativo contratual
27.782
- (27.782)
performance de implementação da infraestrutura é definida com base nas ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos Receita operacional líquida
32.189
52.891
20.702
melhores estimativas e expectativas da Administração sobre os projetos ativos da Lei 12.783 - SE como Ativo de contrato; (iv) segregação em rubrica Custos operacionais
(6.404)
(6.404)
implementados pela Companhia, onde são levados em consideração diversos especifica na Demonstração de Resultado da receita de remuneração dos Resultado Bruto
25.785
46.487
20.702
fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário ativos da concessão; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária Despesas gerais e administrativas
(851)
(851)
macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A Periódica (RTP) em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa Resultado antes das receitas
margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de remuneração de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da margem (despesas) financeiras líquidas e dos
24.934
45.636
20.702
de transmissão é determinada em função da observação de receita individual operacional. A Companhia adequou suas práticas contábeis em relação ao impostos e contribuições
(4.922)
(4.922)
aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em que a seu ativo de contrato, revisando suas estimativas e julgamentos sobre a Resultado financeiro
Companhia tem direito exclusivamente à remuneração pela obrigação de margem e taxa de remuneração do projeto (taxa implícita). Com isso, a Resultado antes dos impostos e
20.012
40.714
20.702
performance de operar e manter, e dos custos incorridos. A taxa aplicada ao Companhia identificou os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) R$ contribuições
(5.274)
(5.936)
(662)
ativo de contrato de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de R$20.040 para o exercício de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii) Imposto de renda e contribuição social
14.738
34.778
20.040
cada projeto e representa a melhor estimativa da Companhia para a R$42.017 para exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com Lucro líquido do Exercício
31/12/2019 31/12/2019
remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança
(Publi- (Reaprepor considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para de Estimativa e Retificação de Erro”, a partir de 1º de janeiro de 2019, a
cado) sentado) Impactos
precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão é Companhia apurou os impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas Demonstração do resultado abrangente
Resultado do exercício
14.738
34.778
20.040
estabelecida na data do leilão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza na demonstração financeira de períodos anteriores, da seguinte forma:
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
14.738
34.778
20.040
31/12/2019
31/12/2019
01/01/2019
01/01/2019
31/12/2019 31/12/2019
Balanço Patrimonial
Ref
(Publicado) (Reapresentado) Impacto (Publicado) (Reapresentado) Impacto Demonstração das mutações do
(Publi- (Reaprepatrimônio líquido
cado) sentado) Impacto
Ativo
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2019
347.196
389.213 42.017
53.568
53.568
57.144
57.144
- Resultado líquido do exercício
Ativos circulantes não afetados
14.738
34.778 20.040
53.568
53.568
57.144
57.144
- Outros itens não afetados
Total dos ativos circulantes
9.330
9.330
371.264
433.321 62.057
Ativo de contrato de concessão
(i)
445.830
547.879 102.049
444.118
524.524 80.406 Total do Patrimônio Líquido
31/12/2019 31/12/2019
Depósitos vinculados
(ii)
14.018
14.018
12.040 12.040
(Publi- (Reapre3.801
3.801
4.699
4.699
- Demonstração do Fluxo de Caixa
Outros ativos não circulantes não afetados
cado) sentado) Impacto
449.631
565.698 116.067
448.817
541.263 92.446 Lucro líquido do exercício
Total dos ativos não circulantes
14.738
34.778 20.040
503.199
619.266 116.067
505.961
598.407 92.446 Imposto de renda e contribuição social
Total dos ativos
diferidos
662
662
Passivo
Tributos diferidos
784
784
34.918
34.918
150.946
150.946
- Remuneração do ativo de contrato de
Passivos circulantes não afetados
(31.804) (31.804)
34.918
34.918
150.946
150.946
- concessão
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos - longo prazo
(ii)
84.930
98.948
14.018
12.040 12.040 Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
(14.728) (14.728)
Tributos diferidos
(iii)
21.689
21.689
20.820 20.820 Atualização do ativo contratual
(27.782)
- 27.782
Impostos e contribuições sociais diferidos
(iv)
18.303
18.303
17.569 17.569 Receita de implementação de infraestrutura
(601)
(727)
(126)
(4.558)
4.558
12.087
12.087
7.819
7.819
- Receita de Operação e manutenção
Passivos não circulantes não afetados
Receita de aplicação financeira
(856)
(856)
97.017
151.027
54.010
7.819
58.248 50.429 Ativo contratual da concessão
Total dos passivos não circulantes
30.759
- (30.759)
131.935
185.945
54.010
158.765
209.194 50.429 Redução no saldo do ativo de contrato de
Total dos passivos
concessão
23.591 23.591
Patrimônio líquido
Capital social
276.811
276.811
267.481
267.481
- Redução nas outras contas a receber,
depósitos judiciais e outros ativos
2.889
2.889
94.453
156.510
62.057
79.715
121.732 42.017 Outros itens não afetados
Reserva de lucros
(v)
10.734
10.734
371.264
433.321
62.057
347.196
389.213 42.017 Fluxo de caixa operacional
Total do patrimônio líquido
25.323
25.323
(1.121)
(1.121)
503.199
619.266 116.067
505.961
598.407 92.446 Fluxo de caixa de investimentos
Total do passivo e patrimônio líquido
(25.463)
(25.463)
(i) Alinhamento das práticas contábeis no valor de R$35.515 para 31 de dezembro de 2019 (R$35.357 para 1º de janeiro de 2019) e impacto do ofício CVM Fluxo de financiamentos
Circular nº 04/2020 no valor de R$66.534 para 31 de dezembro de 2019 (R$45.049 para 1º de janeiro de 2019). (ii) Reclassificação de “Empréstimos e Redução líquida de caixa e equivalente
(1.261)
(1.261)
financiamentos não circulante” do PNC para “Depósitos vinculados” ANC. (iii) Alinhamento das práticas contábeis no valor de R$16.253 para 31 de dezembro de caixa
de 2019 (R$16.181 para 1º de janeiro de 2019) e impacto do ofício CVM Circular nº 04/2020 no valor de R$2.050 para 31 de dezembro de 2019 (R$1.388 para 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
1º de janeiro de 2019). (iv) Alinhamento das práticas contábeis no valor de R$19.262 para 31 de dezembro de 2019 (R$19.176 para 1º de janeiro de 2019) 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mene impacto do ofício CVM Circular nº 04/2020 no valor de R$2.427 para 31 de dezembro de 2019 (R$1.644 para 1º de janeiro de 2019). (v) Impacto do ofício surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
CVM Circular nº 04/2020.
técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos
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São João Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.314.074/0001-68
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. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia
incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de
caixa e variam entre 0,89% e 5,68% 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 sobre empréstimos e financiamentos. 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 VJR - 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 VJORA, 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 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. 3.6 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
31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos
78
10
Aplicações financeiras
19.040
420
19.118
430
Taxa de rentabilidade anual
acumulada
31/12/2020
31/12/2019
Entre 96,5% e 98,5%
99,99% do da média de fechamenCDB e Operações Compromissadas
CDI
to diário 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. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/2019
Corre(Reapre- Remu- ção Mo- RecebiLinha de transmissão sentado) neração netária mento 31/12/2020
LT Gilbués II - São João
do Piauí - PI
594.241 32.614 56.444 (43.533)
639.766
Circulante
46.362
44.601
Não circulante
547.879
595.165
01/01/2019
Corre31/12/2019
Linha de
(Reapre- Adi- Remu- ção Mo- Recebi- (Reapretransmissão
sentado) ção neração netária mento sentado)
LT Gilbués II - São
João do Piauí - PI
570.415 727 31.804 14.728 (23.433)
594.241
Circulante
45.891
46.362
Não circulante
524.524
547.879
• 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 de infraestrutura - Pela
disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a
transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e
implementação de infraestrutura, reajustado e revisado anualmente. Parcela
variável - A receita de operação, manutenção e implementação de 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 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 implementação de infraestrutura 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 con-

cessão 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
Resolução 2.725 de 14/07/2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2020 a 30/06/2021 Período: de 01/07/2019 a 30/06/2020
RAP
PA
Total
RAP
PA
Total
49.835
(34.649)
15.186
47.573
(57.995)
(10.422)
6. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL antecipados e a compensar
142
PIS e COFINS a compensar
16
IRRF sobre aplicações financeiras
242
7
Impostos e contribuições retidos
24
27
Ativo circulante
408
50
IRPJ e CSLL correntes
543
545
PIS e COFINS
727
551
INSS e FGTS
95
7
ISS
34
6
ICMS
38
Outros
65
9
Passivo circulante
1.502
1.118
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
31/12/2019
(Reapre31/12/2020
sentado)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre
diferenças temporárias - Passivo (*)
19.705
18.303
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
31/12/2019
8. TRIBUTOS DIFERIDOS
(Reapre31/12/2020
sentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS - Passivo (a)
22.643
21.689
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.
9. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a Receber - OCR: a) Ativos e receitas:
Principais Outras
Classificação
PeríoTaxa de
condições inforR contábil, nature- Valor
do de
juros /
de resci- mações
E za do contrato e Origi- vigência / Atualização são ou
releF
contraparte
nal
duração monetária extinção vantes
Transação com empresa ligada
OCR x disponibiNão há taxa
lidades - reemde juros e
bolso de despeatualização
Não
1 sas - SPT (*)
N/A
N/A
monetária. Não houve houve
R
Ativo
Receita
E
F Contratos e outras transações 31/12/2020 31/12/2019 2020 2019
373
1 Reembolso de despesas - SPT
(*) Como parte do processo de gerenciamento e rateio dos custos e despesas
da Companhia, 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.
I - Outras Contas a Pagar - OCP:
ClassiTaxa de
ficação
juros /
Outras
contábil,
PeríoAtualiinforR natureza do Valor
do de
zação Principais condições mações
E contrato e Origi- vigência / monetáde rescisão
relevanF contraparte nal
duração
ria
ou extinção
tes
Transações com a Controladora (Taesa)
O contrato pode ser
rescindido a qualquer
Multa de tempo, unilateralmente,
2% a. m. mediante comunicaOCP x
+ juros
ção por escrito com
Serviço de R$38
15/06/2020 de mora/ antecedência mínima
Valor
1 terceiros - mena
Atuali- de 30 dias, na hipótese Não
Serviços de sal 15/06/2025 zação de recuperação judicial houve.
“back-office”
anual
ou extrajudicial e/ou
pelo
falência de uma das
IPCA. partes, independente
de notificação judicial
ou extrajudicial.
Multa de
2% a. m. O contrato pode ser
+ juros rescindido nos seguinOCP x
de mora tes casos: InadimpleServiço de R$90
15/05/2020
de 1%/
mento comprovado
Não
2 terceiros - Valor
a
Atuali- de qualquer cláusula houve.
Serviços de men15/05/2025
sal
zação contratual, IncapacidaO&M
anual
de técnica, recuperapelo
ção judicial.
IPCA.
R
Passivo
Custos e Despesas
E
Contratos e outras
F
transações
31/12/2020 31/12/2019 2020
2019
Serviços de “back-office” 1 Taesa
38
228
89
674
2 Serviços de “O&M” - Taesa
127
902
II - Dividendos a pagar:
31/12/2019 Adição Pagamento 31/12/2020
Dividendos a pagar a Taesa
- 16.079
16.079
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Características do empréstimo
Valor
Encargos ParceData de contratado e Vencimento financeiros las a
Financiador assinatura
liberado
final
anuais
vencer
CEF Taxa fixa de
FINISA
30/12/2013 R$ 215.634 31/12/2023
3,5% a.a.
n/a
Juros Juros
Amortiincorpa- zação de
31/12/2019
ridos gos principal 31/12/2020
CEF - FINISA
129.881
1.737 (737) (130.881)
Circulante
30.933
Não circulante
98.948
Em 14 de fevereiro de 2020, a Companhia liquidou, antecipadamente, o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, desembolsando o montante de
R$128.718.
11. FORNECEDORES
31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante
Fornecedores de bens, equipamentos, materiais e
serviços para implementação das instalações de
transmissão e outros
2.527
379
12. 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 aspectos cíveis e trabalhistas e outros assuntos. Com
base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis (faixa de servidão) 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$86.
Mutação das provisões 31/12/2019 Adições Reversões (a) 31/12/2020
Cíveis
192
192
Fiscais
12.087
458
(12.531)
14
12.087
650
(12.531)
206
(a) A Companhia possui uma liminar expedida pela 22ª VARA FEDERAL de
Brasília, em 24 de março de 2017, que afasta a aplicação do percentual de

32% para fins de IRPJ e CSLL, por considerar que a totalidade das receitas auferidas (RAP) pela Companhia, com base nos contratos de concessão,
decorre exclusivamente da prestação de serviços de transmissão de energia
elétrica, sujeita à aplicação dos percentuais de 8% e 12% para fins de IRPJ e
CSLL, respectivamente. Em 08 de novembro de 2018, o juiz proferiu sentença
favorável nos embargos de declaração opostos pela Companhia. Mediante as
decisões favoráveis, em 2020 a Companhia, reverteu as provisões relacionadas a essa natureza.
Mutação das provisões
31/12/2018
Adições 31/12/2019
Fiscais
7.819
4.268
12.087
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$195. Sendo R$150 referentes a contingências cíveis e R$45 a contingências trabalhistas, para os quais nenhuma
provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no
Brasil não requerem sua contabilização.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado era de R$394.523, representado por 434.523.157 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente integralizado era de R$276.811, representado por 316.811.000
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal). Reservas de lucro - (a) Reserva legal - constituída à base 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 de especial - constituída com base no artigo 202,
inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 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.
Destinação do lucro líquido do exercício:
31/12/2019
31/12/2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
67.702
34.778
Reserva legal - 5%
(3.385)
(1.739)
Lucro líquido do exercício ajustado
64.317
33.039
Dividendos mínimos obrigatórios - 25%
(16.079)
Reserva especial
(48.238)
(33.039)
(64.317)
(33.039)
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
71.173 71.173 56.126 56.126
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit (20.353) (20.353)
Diferença entre regime de caixa e
competência
(25.096) (25.096) (7.772) (7.772)
25.724 25.724 48.354 48.354
Percentual
8%
12%
8% 12%
2.058
3.087 3.869 5.803
Demais receitas:
Rendas de aplicação financeira
232
232
11
11
124
124
Outras receitas financeiras
243
243
124
124
Base de cálculo
2.301
3.330 3.993 5.927
Imposto de renda - 15%
(345)
- (599)
Adicional de imposto de renda - 10%
(206)
- (375)
Contribuição social - 9%
(300)
(533)
IRPJ e CSLL - Provisão de Contingências
(319)
(96) (2.768) (999)
Total de despesa
(870)
(396) (3.742) (1.532)
Total de IRPJ e CSLL
(1.266)
(5.274)
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
Imposto de renda
(854) (487)
Contribuição social
(461) (175)
(1.315) (662)
15. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão
do projeto. Esse fato é uma consequência de as 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. A Companhia mantém apenas
seguros em relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques, e possui cobertura de responsabilidade civil de diretores e
administradores - “Director and Officer - D&O” e de frota.
DM SeguraLimite máximo valor em PrêTipo de seguro
dora
Vigência de indenização risco mio
20/09/2020
Responsabilidade AXA
A
Civil Geral
Seguros
19/09/2021
10.000
1
31/07/2020
Mapfre
A
Risco operacional Seguros
02/06/2021
- 110.000 155
Responsabilidade Zurich
18/09/2020
Civil de Diretores SeguraA
e administradores dora
18/09/2021
40.000
1
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.
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 o risco de mercado (risco de moeda, 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:
31/12/2020 31/12/2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Aplicações financeiras
19.040
420
- Depósitos vinculados
14.018
Custo amortizado:
- Caixa e bancos
78
10
- Contas a receber de concessionárias e
permissionárias
933
3.953
20.051
18.401
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Empréstimos e financiamentos
129.881
- Fornecedores
2.527
379
- Rateio de antecipação e Parcela de ajuste
1.106
2.527
130.260
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 expostas às flutuações de taxa de
juros pós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo 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 período 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.
Índice
31/12/2020
Cenário provável em 31/12/2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 12 de Março de 2021 - Fonte Externa Independente.
Efeito Provável no
Exposição líquida dos instrumentos
LAIR - 2021 financeiros não derivativos
31/12/2020
(redução)
Ativos financeiros - Equivalente de caixa - CDI
19.040
333
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
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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 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. 16.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
Nota
Hierarquia do
Ativos financeiros explicativa 31/12/2020 31/12/2019 valor justo
Aplicação financeira
4
19.040
420
Nível 2
17. LUCRO POR AÇÃO
2019
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
67.702
34.778
Quantidade de ações ordinárias
434.523
316.811
Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,1558
0,1098
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São João Transmissora de
Energia S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações
financeiras da São João Transmissora de Energia 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 São João Transmissora de Energia 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. Outros assuntos: Demonstrações financeiras do exercício anterior examinadas
por outro auditor independente: O exame das demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, preparadas originalmente antes dos ajustes decorrentes dos assuntos descritos na nota 2.6,
foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente que emitiu
relatório de auditoria sem modificação e com ênfases de “Acordos firmados
pela controladora indireta J&F investimentos S.A. e investigações independentes” e “Parcela de ajuste da receita anual permitida – RAP”, com data de
14 de fevereiro de 2020. Como parte de nossos exames das demonstrações
financeiras de 2020, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa 2.6 que foram efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de 2019. Em nossa opinião, tais ajustes são
apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para
auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2019 e, portanto,
não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as de-

2019 22. OUTRAS INFORMAÇÕES
2020 (Reapresentado) Aspectos ambientais - A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o
Remuneração do ativo de contrato de concessão 32.614
31.804 funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente,
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
56.444
14.728 está condicionado ao prévio licenciamento ambiental.
Operação e manutenção
4.742
7.168
Licenças expedidas a Companhia
Receita de implementação de infraestrutura
727
Licença para Data de
VenciÓrgão
Parcela variável (a)
(4.646)
- Empresa
Trecho
Operação nº emissão
mento
emissor
Outras receitas
(17.981)
1.699
LT 500 SE
Receita operacional bruta
71.173
56.126
Gilbués II PIS e COFINS correntes
(1.023)
(1.765)
SE São João
SEMARPIS e COFINS diferidos
(850)
(784) SJT
do Piauí
381/2016 16/06/2016 16/06/2020
-PI (a)
Encargos setoriais (b)
(275)
(686) (a) Renovação solicitada à SEMAR/PI e válida até a sua manifestação (ResoDeduções da receita
(2.148)
(3.235) lução CONAMA nº 237/97).
Receita Operacional líquida
69.025
52.891 COVID-19 - O início de 2020 foi marcado pela pandemia da COVID-19, que
(a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não pres- afetou todo mundo e também a Companhia. Desde então, a Companhia, em
tação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada conjunto com a Taesa, vem adotando medidas para a proteção, segurança e
em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim
e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à de proteger seu maior ativo - as pessoas - e reduzir a velocidade de dissemilinha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos nação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas
implementadas até o momento: • Comunicação frequente e atualizada para os
em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços colaboradores sobre o novo coronavírus; • Retorno gradual dos empregados
públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Pro- ao trabalho presencial, cumprindo todos os protocolos e orientações dos órgrama de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
gãos de saúde, com acompanhamento de assessoria médica especializada; •
Margens das obrigações de performance
2020
2019 Suspensão de viagens e reuniões presenciais; • Monitoramento dos empregaOperação e Manutenção - O&M
dos com apoio no tratamento de casos suspeitos ou positivos identificados da
- Receita
4.742
7.168 COVID-19; • Disponibilização de diversos canais de atendimento para cuidar
- Custos
(7.632)
(5.803) da saúde física e mental dos colaboradores e de seus familiares; • Vacinação
Margem (R$) (*)
(2.890)
1.365 contra a gripe influenza para o grupo de risco; • Manutenção das atividades
Margem percebida (%)
-60,94%
19,04% de operação e manutenção de forma a garantir a segurança das pessoas e do
(*) A margem negativa decorre da diferença entre valores realizados e orça- sistema elétrico. Demonstração Contábil Regulatória - DCR - A demonstração
dos para os custos de operação e manutenção, visto que a segregação das contábil regulatória, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
receitas contratuais é definida no início do projeto e é realizada com base nos 2020, será disponibilizada no sítio eletrônico da Companhia até 30 de abril de
custos acrescidos de margem. Ressalta-se que as receitas contratuais (infra- 2021, conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
estrutura e operação e manutenção), comparadas aos custos, geram margem 23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Alteração da Diretoria - Em 23 de março de 2021 a AGE da Companhia elepositiva para o projeto como um todo.
Conciliação entre a receita bruta e a receita
2019 geu o Sr. André Augusto Telles Moreira como Diretor Presidente, Sr. Erik da
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2020 (Reapresentado) Costa Breyer como Diretor Financeiro, Sr. Marco Antônio Resende Faria como
Receita operacional bruta
71.173
56.126 Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório, Sr. Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios e Sr. Luis Alessandro Alves como Diretor de Implantação.
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
pelo regime de caixa
(45.449)
(7.772)
Diretoria
Receita operacional bruta tributável
25.724
48.354
Nomes
Cargo
19. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2020
2019
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
-Remuneração direta
(900)
(1.615)
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
-Benefícios
119
(623)
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
-FGTS e INSS
(390)
(412)
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
Pessoal
(1.171)
(2.650)
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
- Custo de implementação de infraestrutura
(180)
(601)
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
- O&M
(3.567)
Wagner Rocha Dias
- Outros
(124)
(27)
Contador CRC RJ-112158/O-3
Materiais
(3.871)
(628)
CPF nº 778.993.777-49
Serviços de terceiros
(3.133)
(2.616)
Declaração da Diretoria
Depreciação e amortização
(2)
(16)
11.003
(1.345) Os membros da Diretoria da São João Transmissora de Energia S.A. (“ComOutros custos e despesas operacionais
Total custos e despesas
2.826
(7.255) panhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das des- auditores independentes da Companhia expressas no relatório dos auditores
pesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é de- independentes, pertinente às demonstrações financeiras da Companhia remonstrada a seguir: Custos com materiais: custos oriundos de construção, ferentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos
reforços, manutenção e operação de linhas de transmissão. Custos com ser- documentos complementares.
viços de terceiros: custos com operação, manutenção, compartilhamento de
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
instalações, limpeza de faixa de servidão, vigilância e serviços de engenharia, André Augusto Telles Moreira
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Presidente
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório
despesas com consultorias, viagens, auditoria. Outros custos e despesas opeErik da Costa Breyer
Fábio Antunes Fernandes
racionais: custos e despesas com aluguéis, combustível, seguros, doações a
Diretor Financeiro
Diretor de Negócios
entidades cíveis e reversão de provisão relacionada a diferença na aplicação de
Luis Alessandro Alves
percentual para fins de IRPJ e CSLL de 32% para 8% e 12% respectivamente.
Diretor de Implantação
2019
20. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Declaração da Diretoria
2020 (Reapresentado) Os membros da Diretoria da São João Transmissora de Energia S.A. (“ComRenda de aplicação financeira
308
856 panhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutáReceitas financeiras
308
856 rias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(1.737)
(5.062) financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de deOutras despesas financeiras líquidas de receitas
(139)
(716) zembro de 2020, e respectivos documentos complementares.
Despesas financeiras
(1.876)
(5.778)
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
(1.568)
(4.922)
André Augusto Telles Moreira
Marco Antônio Resende Faria
21. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Diretor Presidente
Diretor Técnico e Diretor Jurídico e Regulatório
Serviço de Operação dos ativos - A Companhia contratou a Taesa para reErik da Costa Breyer
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Financeiro
Diretor de Negócios
alização das atividades de operação e manutenção de suas instalações. Os
valores de passivo e custo foram apresentados na nota explicativa nº 9 - ParLuis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
tes relacionadas.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
monstrações financeiras de 2019 tomadas em conjunto. Outras informações usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacioA administração da Companhia é responsável por essas outras informações nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as de- profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
monstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não ex- riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentepressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimenconexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabili- tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de
dade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações finan- não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho reali- internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
zado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas de- mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos conmonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contáadequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulpráticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter- gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan- pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau- nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
de ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan- capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti- existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons- auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover- até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaprocesso de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fido auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objeti- nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras reprevos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to- sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os response causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga- época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in- de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
ternacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con- Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in- ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6.
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos Pia Leocádia de Avellar Peralta - Contadora CRC-1RJ101080/O-0.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

China segue a todo vapor na construção de estações 5G
No Brasil, leilão talvez aconteça no segundo semestre de 2021

E

nquanto no Brasil a tecnologia 5G
ainda é um sonho
mais distante, a China faz
avanços na construção da
maior rede móvel (quinta
geração de rede da internet) do mundo, informou
o Ministério da Indústria e
Informatização do país esta semana. Em entrevista
recente à imprensa, o presidente da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais,
defendeu que a internet 5G
esteja disponível nas capitais e no Distrito Federal
dentro do prazo de um ano.
Ou seja, em 2022.
São várias as vantagens
apontadas com a tecnologia
5G. A primeira é o aumento
da velocidade das conexões
que irá melhorar a navegação de dispositivos móveis,

como tablets e celulares. o
5G também pode contribuir para o desenvolvimento da Internet das Coisas.
Com isso, os dispositivos
poderão estabelecer uma
comunicação entre si. Veículos autônomos e cidades
inteligentes compõem o arsenal de possibilidades que
abre com a tecnologia.
A realidade da China
difere do que ainda acontece no mundo em relação a essa tecnologia. O
país tinha construído 792
mil estações-base 5G até
o final de fevereiro deste
ano, e o número de terminais móveis conectados à
rede atingiu 260 milhões,
informou Liu Liehong,
vice-ministro da Indústria
e Informatização, em uma
entrevista coletiva.
Conforme a agência Xi-

nhua, o Ministério da Indústria e Informatização da
China calculou que as remessas de telefones móveis
5G representarão 80% do
total de remessas no segundo semestre deste ano.
Ocupando a primeira posição em termos de infraestrutura 5G, a China tinha,
no fim de junho de 2020,
cerca de 410 mil estações
5G instaladas e funcionando.
O país asiático tem como meta construir mais
de 600 mil estações-base
5G em 2021. O ministério
prometeu esforços para
promover a construção e
aplicação de redes 5G de
uma maneira ordenada,
acelerar a cobertura 5G
nas principais cidades e
avançar a co-construção e
compartilhamento.

Já no Brasil, a implantação da rede 5G aguarda o
leilão de frequências talvez
para o segundo semestre de
2021. Mas tudo ainda é incerto. O prazo definido pela
Anatel é que a nova estrutura seja instalada até o final
de 2022, algo dito impossível pelos representantes
das operadoras, cujas equi-

pes técnicas estimam prazo
mais extenso, de ao menos
5 anos.
O Conselho Diretor
da Anatel deu aval para
que o leilão do 5G ocorra
ainda no primeiro semestre. Em reunião virtual
realizada em 25 de março
deste ano, a agência reguladora estabeleceu que o

certame deve acontecer
até julho.
Participarão do leilão as
companhias de telecomunicações como Claro, a Vivo
e a Tim, porque a Oi móvel foi vendida para essas 3
operadoras. Depois que elas
ganham o leilão é que elas
vão adquirir os equipamentos. O caminho é longo.
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Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 27.965.273/0001-27

Relatório da Administração
A Administração da Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“LNT” Governança Corporativa
ou “Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras acom- LNT e procura implantar na concessão os mesmos princípios de Governança
panhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao Corporativa e Qualidade, comuns a todas as concessões do Grupo.
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Política de Qualidade
A Companhia
A LNT, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso com
A LNT é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o completo
de 2017, que tem por objeto principal a exploração da concessão de serviços atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionadas à
elétrica no estado do Rio Grande do Norte, proveniente do Leilão ANEEL n° execução dos serviços de operação e manutenção de transmissão de energia
005/2016.
elétrica.
A LNT é uma controlada da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Declaração da Diretoria
(“Taesa”).
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutáBalanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
31/12/2019 01/01/2019
Nota
31/12/2019 01/01/2019
expli(Reapre- (Reapreexpli(Reapre- (Reaprecativa 31/12/2020 sentado) sentado)
cativa 31/12/2020 sentado) sentado)
Passivos
Ativos
Passivos circulantes
Ativos circulantes
Fornecedores
496
6
1.659
Caixa e equivalentes de caixa
4
7.932
2.673
4.048 Empréstimos e financiamentos
11
6.070
892
Contas a rec. de concessionárias
7
177
1.444
1.177
- Impostos e contribuições sociais
e permissionárias
Taxas regulamentares
107
53
Ativo de contrato de concessão
6
11.260
11.788
9.775 Dividendos a pagar
10
3.732
6.015
1.029
174
128
24.509
Impostos e contribuições sociais
7
132
6
- Outras contas a pagar
10.756
7.094
27.197
270
424 Total dos passivos circulantes
Outras contas a receber
Passivos não circulantes
Total dos ativos circulantes
21.038
15.644
14.247 Empréstimos e financiamentos
11
54.394
54.035
4.515
Ativos não circulantes
Impostos e contribuições diferidos
8
3.763
3.778
2.520
9
4.453
4.478
2.126
Títulos e valores mobiliários
5
4.878
- Tributos diferidos
62.610
62.291
9.161
Cauções e depósitos vinculados
2.221
- Total dos passivos não circulantes
Total dos passivos
73.366
69.385
36.358
Impostos e contribuições sociais
256 Capital social
41.116
39.943
15.700
Ativo de contrato de concessão
6
110.976
110.864
59.260 Reserva de lucros
19.683
19.491
3.479
19.049
Imobilizado
9
90
806 Reserva AFAC
2.736
Outras contas a receber
17 Dividendos adicionais propostos
Total do patrimônio líquido
12
63.535
59.434
38.228
Total dos ativos não circulantes
115.863
113.175
60.339 Total dos passivos e do patrimônio
Total dos ativos
136.901
128.819
74.586 líquido
136.901
128.819
74.586
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de lucros
Nota Capital
Reserva
Dividendos
Lucros
explicativa social AFAC
Legal especial adicionais propostos acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019 (Reapresentado)
15.700 19.049
218
3.261
- 38.228
AFAC
- 5.194
5.194
Aumento de Capital
24.243 (24.243)
Destinação do lucro do exercício
Lucro do exercício
20.999 20.999
Reserva legal
1.050
(1.050)
Dividendos mínimos obrigatórios
(4.987) (4.987)
Destinação para reserva de lucros
14.962
(14.962)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado)
12
39.943
1.268
18.223
- 59.434
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.173
1.173
Destinação do lucro do exercício
Lucro do exercício
3.840
3.840
Reserva legal
192
(192)
Dividendos adicionais propostos
2.736
(2.736)
Dividendos mínimos obrigatórios
(912)
(912)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
12
41.116
1.460
18.223
2.736
- 63.535
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)
senta a melhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“LNT” ou “Companhia”) investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêé uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de junho de mios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro
2017, que tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão de cada
transmissão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a cons- contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a retrução, a operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo ceita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de
serviços de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o
elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamen- ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concestos em vigor. A Companhia detém a concessão para construção, operação e sionária presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhecida a
manutenção das instalações localizadas no estado do Rio Grande do Norte, receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos
sendo (i) LT 230 kV Lagoa Nova II - Currais Novos II, CD, com 28 km, e (ii) serviços de implementação da infraestrutura à medida que são incorridos, adiSE Currais Novos II 230/69 kV, 2 x 100 MVA, nos termos do Contrato de cionados da margem estimada para cada projeto, considerando a estimativa
Concessão nº 30/2017 celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétri- da contraprestação com parcela variável. Quando a concessionária presta
ca - ANEEL, por um prazo de 30 anos. A Companhia finalizou suas obras e serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo
entrou em operação em março de 2019. A LNT passou a ser uma controlada preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a margem de
integral da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) a partir de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita de opera13 de março de 2020, e de acordo com o previsto no Contrato de Concessão ção e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice
assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui o com- de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços
promisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos no ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se
referido contrato sejam cumpridos.
baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de de2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras terminados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibiforam elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As lidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incerdemonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 20 de abril de tezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e
2021. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí- ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receibeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. To- ta e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando
das as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de auditoevidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Com- rias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua.
panhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram pre- O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiênparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financei- cia de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regularos mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, mentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsámensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e vel. d) Imposto de renda e contribuição social diferidos - São registrados ativos
de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias enque é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras tre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a
apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce- legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são
to quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuA preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do ro suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati- fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir des- contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzisas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira con- dos à medida que sua realização não seja mais provável. 2.4. Informações
tínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no por segmento: A Companhia atua somente no segmento de transmissão de
exercício em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envol- energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da rede básica com
vem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Com- base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contrato de Uso do
panhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, subs- Sistema de Transmissão - CUST. 2.5. Reapresentações dos valores cortancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos respondentes: A Companhia identificou reclassificações e equalizações de
de concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de per- práticas contábeis aplicáveis às informações relativas aos períodos anterioformance (implementar, operar e manter as infraestruturas de transmissão). A res, bem como revisou as premissas utilizadas para cálculo do seu ativo de
Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ati- contrato de concessão conforme orientação da CVM através do Ofício Circular
vos das concessões com base nas características econômicas de cada con- nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, que forneceu orientações quanto a
trato de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as companhias transmissoem que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a ras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atriinfraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo buição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do período
do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto os ativos dos contratos
receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base nos de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos ativos da Lei 12.783
gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do ativo de - SE como Ativo de contrato; (iv) segregação em rubrica especifica na Decontrato de concessão indenizável final é identificada quando a implementa- monstração de Resultado da receita de remuneração dos ativos da concesção da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obrigação de são; e (v) reconhecimento dos impactos da Revisão Tarifária Periódica (RTP)
performance de implementação da infraestrutura é definida com base nas me- em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de remuneração
lhores estimativas e expectativas da Administração sobre os projetos imple- de capital (WACC regulatória) em rubrica abaixo da margem operacional. A
mentados pela Companhia, onde são levados em consideração diversos fato- Companhia adequou suas práticas contábeis em relação ao seu ativo de conres, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário trato, revisando suas estimativas e julgamentos sobre a margem e taxa de
macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A mar- remuneração do projeto (taxa implícita), visto que no modelo anterior utilizava
gem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de a WACC regulatória estabelecida pela ANEEL. Com isso, a Companhia identransmissão é determinada em função da observação de receita individual tificou os seguintes impactos, líquidos de impostos: (i) R$11.872 para o exeraplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em que a Com- cício de 2019, registrados no resultado do exercício; e (ii) R$174 positivos
panhia tem direito exclusivamente, ou seja, de forma separada, à remunera- para exercícios anteriores, registrados no Patrimônio Líquido. Com base nas
ção pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 - Receita de contra- orientações emanadas pelo “CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estito com o cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços da mativa e Retificação de Erro”, a partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia
atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de apurou os impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas na demonsconcessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e repre- tração financeira de períodos anteriores, da seguinte forma:
Balanço Patrimonial
Ativo
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
Dividendos a pagar
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
Reserva AFAC
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

31/12/2019
(Publicado)

31/12/2019
(Reapresentado)

Impactos

01/01/2019
(Publicado)

01/01/2019
(Reapresentado)

Impactos

15.644
15.644
97.948
2.311
100.259
115.903

15.644
15.644
110.864
2.311
113.175
128.819

12.916
12.916
12.916

14.247
14.247
59.074
1.079
60.153
74.400

14.247
14.247
59.260
1.079
60.339
74.586

186
186
186

3.197
1.079
4.276
3.380
4.005
54.035
61.420
39.943
10.264
50.207
115.903

6.015
1.079
7.094
3.778
4.478
54.035
62.291
39.943
19.491
59.434
128.819

2.818
2.818
398
473
871
9.227
9.227
12.916
31/12/2019
(Publicado)

1.029
26.168
27.197
2.513
2.121
4.515
9.149
15.700
3.305
19.049
38.054
74.400

1.029
26.168
27.197
2.520
2.126
4.515
9.161
15.700
3.479
19.049
38.228
74.586

7
5
12
174
174
186

Demonstração do Resultado do exercício
Receita de implementação de infraestrutura, 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

31/12/2019
(Reapresentado)

Impactos

39.133
10.509
49.642
(35.709)
13.933
(1.300)

41.255
20.618
61.873
(35.677)
26.196
(1.300)

2.122
10.109
12.231
32
12.263
-

12.633
(1.889)
10.744
(1.617)
9.127

24.896
(1.889)
23.007
(2.008)
20.999

12.263
12.263
(391)
11.872

rias, 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$93 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa dos seus auditores independentes visam assegurar que não
haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
2019
explica(Reapretiva
2020 sentado)
Receita de implementação de infraestrutura, correção
monetária do ativo de contrato de concessão,
1.569 41.255
operação e manutenção e outras, líquidas
Remuneração do ativo de contrato de concessão
9.879 20.618
Receita operacional líquida
17
11.448 61.873
Pessoal
(281)
Material
(1.584) (35.677)
Serviços de terceiros
(754)
Outros custos operacionais
(64)
Custos operacionais
18
(2.683) (35.677)
Lucro Bruto
8.765 26.196
Pessoal
(113)
Serviços de terceiros
(193)
(889)
Depreciação e amortização
(1)
(70)
Outras despesas administrativas
(180)
(228)
Despesas operacionais
18
(374) (1.300)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
8.391
24.896
líquidas dos impostos e das contribuições
Receitas financeiras
103
206
Despesas financeiras
(4.271) (2.095)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
19
(4.168) (1.889)
Lucro antes dos impostos e das contribuições
4.223 23.007
Imposto de renda e contribuição social correntes
(397)
(357)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
14 (1.651)
Imposto de renda e contribuição social
13
(383) (2.008)
Lucro líquido do exercício
3.840 20.999
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
16
0,09339 0,52572
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019
(Reapre2020 sentado)
Lucro líquido do exercício
3.840 20.999
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
3.840 20.999
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$)
Nota2019
expli(Reaprecatisentava 2020
do)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
16
3.840 20.999
Ajustes para:
Remuneração do ativo de contrato de concessão
6 e 17 (9.879) (20.618)
Correção monetária do ativo de contrato de
6 e 17 (838) (3.792)
concessão
Receita de implementação de infraestrutura
- (38.982)
Receita de aplicação financeira
19
(103)
(206)
Juros, var monet e cambiais líq e mtm sobre
11
4.051
2.153
emprest. e Financ.
Imposto de renda e contribuição social correntes
13
397
357
Imposto de renda e contribuição social diferidos
13
(14)
1.651
PIS e COFINS diferidos
(24)
1.958
Depreciação a amortização
1
70
Provisão de parcela variável
50
Custo de implementação de infraestrutura
- 35.677
(2.519)
(733)
Variações nos ativos e passivos:
Redução no saldo do ativo contrato de concessão
6
11.133
9.775
Aumento nos contas a receber de concessionárias e
(317)
(1.160)
permissionárias
Redução no saldo de imp e contr sociais líquidos
111
1.110
(Redução) aumento no saldo de fornecedores
490 (37.330)
(Redução) no saldo de taxas regulamentares
54
53
(Redução) aumento no saldo de outras contas a receber
(271)
424
Aumento (Redução) no saldo de outras contas a pagar
47 (24.381)
11.247 (51.509)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
8.728 (52.242)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(457) (1.217)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
8.271 (53.459)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução (aumento) no saldo de títulos e valores
5
(4.775)
mobiliários
Cauções e depósitos vinculados
2.221 (2.015)
(Adições) no imobilizado e intangível
80
646
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
(2.474)
(1.369)
investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
2.780 49.712
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
(1.294) (1.453)
Aumento de capital
5.194
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.173
Pagamento de dividendos
(3.197)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (538) 53.453
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
5.259 (1.375)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
2.673
4.048
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
7.932
2.673
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
5.259 (1.375)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
31/12/2019
(Reapre- Impacsentado)
tos
20.999 11.872
20.999 11.872
31/12/2019
31/12/2019
(Reapre- Impac(Publicado) sentado)
tos
38.054
38.228
174
9.127
20.999 11.872
(2.167)
- 2.167
(4.987) (4.987)
5.194
5.194
50.208
59.434 (9.226)
31/12/2019
31/12/2019 (Reapre- Impac(publicado) sentado)
tos
9.127
20.999 11.872

31/12/2019
Demonstração do resultado abrangente (Publicado)
Resultado do exercício
9.127
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
9.127
Demonstração das mutações do
patrimônio líquido
Saldo inicial em 1º de janeiro de 2019
Resultado líquido do exercício
Dividendos distribuídos
Dividendos mínimos obrigatório
Outros itens não afetados
Total do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de caixa
Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o caixa operacional
Receita de construção
(40.152)
- 40.152
Receita de Implementação de infraestrutura
- (38.982) (38.982)
Remuneração do ativo de contrato de
concessão
(10.509) (20.618) (10.109)
Correção monetária do ativo contratual de
concessão
(3.792) (3.792)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
1.651 1.651
PIS e COFINS diferidos
1.492
1.959
467
IRPJ e CSLL diferidos
1.259
- (1.259)
Outros itens não afetados
(14.676) (14.676)
Caixa Gerado pelas atividades
operacionais
(53.459) (53.459)
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Outros itens não afetados
(1.369)
(1.369)
Caixa líquido das atividades de
investimentos
(1.369)
(1.369)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos
Outros itens não afetados
53.453
53.453
Caixa líquido das atividades de
financiamentos
53.453
53.453
Redução/(Aumento) líquido de caixa
(1.375)
(1.375)
Caixa no início do exercício
4.048
4.048
Caixa no final do exercício
2.673
2.673
Redução/(Aumento) líquido de caixa
(1.375)
(1.375)
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 in-
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fraestrutura 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. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide sobre o montante
a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 8,66% 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 sobre empréstimos e financiamentos. 3.3. Instrumentos 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. 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 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. 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. 3.6. 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
31/12/2020
31/12/2019
Caixa e bancos
944
46
Aplicações financeiras
6.988
2.627
7.932
2.673
Taxa de rentabilidade anual acumulada
31/12/2020
31/12/2019
CDB e Operações Compromissadas
101,41% 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
31/12/2020 31/12/2019
Fundo de investimentos
BNB Automático FI RF curto prazo
4.878
Ativo não circulante
4.878
Taxa de rentabilidade acumulada
Fundo
22,12% do CDI
Fundo BNB Automático - Fundo não exclusivo, sob administração e gestão
do Banco BNB, que tem como característica aplicar em títulos de emissão
do Tesouro Nacional com características de renda fixa e o objetivo de buscar
acompanhar as oscilações da taxa de juros, com exposição a risco de crédito.
Fundo constituído para atender às cláusulas restritivas do contrato de financiamento com o BNB.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Cor31/12/2019 Remu- reção
(Reapre- nera- Mone- RecebiLinha de transmissão
sentado)
ção
tária mento 31/12/2020
LT Lagoa Nova II - Currais Novos II e SE Currais
122.652 9.879
838 (11.133)
122.236
Novos - RN
Circulante
11.788
11.260
Não circulante
110.864
110.976
Cor01/01/2019
reção
31/12/2019
Linha de trans(ReapreRemu- Mone- Recebi- (Reapremissão
sentado) Adição neração tária mento sentado)
LT Lagoa Nova
II - Currais Novos
69.035 38.982 20.618 3.792 (9.775)
122.652
II e SE Currais
Novos - RN
Circulante
9.775
11.788
Não circulante
59.260
110.864
• 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 de infraestrutura - Pela
disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a
transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e
implementação de infraestrutura, reajustado e revisado anualmente. Parcela
variável - A receita de operação, manutenção e implementação de 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 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 implementação de infraestrutura 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
10. PARTES RELACIONADAS
I - Outras Contas a Pagar - OCP
R Classificação contábil,
E natureza do contrato e
F contraparte
OCP x Serviço de terceiros 1 Serviços de “back-office” Taesa
x Serviço de terceiros 2 OCP
Serviços de O&M - Taesa
x disponibilidades - reem3 OCP
bolso de despesas - Taesa (*)
R
E
F
1
2
3

Contratos e outras transações

Valor Período de
/
Original vigência
duração

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
Resolução 2.725 de 14/07/2020
Resolução 2.565 de 25/06/2019
Período: de 01/07/2020 a 30/06/2021 Período: de 01/07/2019 a 30/06/2020
RAP
PA
Total
RAP
PA
Total
12.854
(525)
12.329
12.617
(756)
11.861
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
31/12/2020 31/12/2019
IRPJ e CSLL antecipados e a compensar / IRRF
128
sobre aplicações financeiras
Impostos e contribuições retidos
4
6
Ativo circulante
132
6
IRPJ e CSLL correntes
98
PIS e COFINS
49
INSS e FGTS
13
ISS
17
Passivo circulante
177
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
31/12/2019
(Reapre31/12/2020 sentado)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre
diferenças temporárias - Passivo (*)
3.763
3.778
(*) Valores substancialmente relacionados à aplicação do CPC 47.
9. TRIBUTOS DIFERIDOS
31/12/2019
(Reapre31/12/2020 sentado)
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS - Passivo (a)
4.453
4.478
(a) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

Taxa de juros /
Atualização
monetária

Principais condições de rescisão ou extinção

Outras
informações
relevantes

O contrato pode ser rescindido a qualquer tempo, unilade 2% a. m. + teralmente,
R$10 15/06/2020 a Multa
mediante comunicação por escrito com antejuros
de
mora/
AtuValor 15/06/2025 alização anual pelo cedência mínima de 30 dias, na hipótese de recuperação Não houve.
mensal
judicial ou extrajudicial e/ou falência de uma das partes,
IPCA.
independente de notificação judicial ou extrajudicial.
Multa de 2% a. m. +
R$24 15/05/2020 a juros
O
contrato pode ser rescindido nos seguintes casos:
de mora de 1%/ Inadimplemento
Valor 15/05/2025
comprovado de qualquer cláusula contra- Não houve.
Atualização
anual
mensal
tual, Incapacidade técnica, recuperação judicial.
pelo IPCA.
Não há taxa de
N/A
N/A
juros e atualização
Não houve.
Não houve.
monetária.
Passivo
Custos e Despesas
31/12/2020

31/12/2019

2020

2019

10
24
2
36

-

63
183
246

-

Serviços de “back-office” - Taesa
Serviços de “O&M” - Taesa
Reembolso - Taesa

II - Dividendos a pagar

31/12/2019
31/12/2020 (Reapresentado)
Rialma Participações S.A.
3.197
Taesa
3.732
2.818
3.732
6.015
III - Remuneração dos diretores: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 os administradores da Companhia abdicaram qualquer tipo de remuneração pelo desempenho de suas funções.
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Características do empréstimo
Valor conVenciEncargos
Data de
tratado e
mento
financeiros Parcelas
Financiador assinatura
liberado
final
anuais
a vencer
Banco do
Taxa fixa de
27/04/2018
62.750
15/05/2038
209
Nordeste
2,1087% a.a.

Juros incorriCaptação dos / Amort. Juros
31/12/2019 / Custos
custos pagos 31/12/2020
Banco do Nordeste
54.927
2.780
4.051 (1.294)
60.464
Circulante
892
6.070
Não circulante
54.035
54.394
Os contratos de empréstimos e financiamentos possuem cláusulas restritivas
“covenants” não financeiras de vencimento antecipado durante a vigência dos
respectivos contratos. Em 31 de dezembro de 2020, as cláusulas restritivas foram cumpridas. As informações relativas a exposição da Companhia a riscos
de taxas de juros, são divulgadas na nota explicativa nº 15.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado era de R$41.116, representado por 41.116.290 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2019, o capital social
totalmente integralizado era de R$39.943, representado por 39.943.259 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal). Reservas de lucro - (a) Reserva
legal - constituída à base 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 de especial - constituída com base no artigo 202,
inciso III, parágrafo 5º da Lei nº 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. Destinação do lucro líquido do exercício
2019
Destinação do lucro do exercício
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
3.840
20.999
- Reserva legal (5%)
(192)
(1.050)
- Dividendos mínimos obrigatórios 25%
(912)
(4.987)
- Dividendos adicionais propostos
(2.736)
- Reserva especial
(14.962)
2019
Destinação de lucros acumulados
2020 (Reapresentado)
- Lucros acumulados - 01/01/2019
174
- Reserva especial
(174)
13. 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
12.075 12.075 64.360 64.360
(+/-) Parcela antecipada - superávit/déficit
(273) (273)
Provisão parcela variável
(31)
(31)
Diferença entre regime de caixa e
competência
505
505 (53.618) (53.618)
12.276 12.276 10.742 10.742
Percentual
8% 12%
8%
12%
982 1.473
859
1.289
Demais receitas:
Renda de aplicação financeira
103
103
142
142
103
103
142
142
Base de cálculo
1.085 1.576
1.001
1.431
Imposto de renda - 15%
(163)
(150)
Adicional de imposto de renda - 10%
(85)
(78)
Contribuição social - 9%
- (142)
(129)
Ajuste de provisão - períodos anteriores
(4)
(3)
Total de despesa
(252) (145)
(228)
(129)
Total de IRPJ e CSLL
(397)
(357)
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
Imposto de renda
9
(1.214)
Contribuição social
5
(437)
14
(1.651)
14. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar seguros para os bens sujeitos a
riscos, para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, e possuem cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os
bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas de transmissão
do projeto. 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. A Companhia mantém apenas seguros em
relação aos danos em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques, e possui cobertura de responsabilidade civil de diretores e administradores - “Director and Officer - D&O” e de frota.
Limite
máximo de
Tipo de seguro
Seguradora Vigência indenização Prêmio
Responsabilidade civil
20/09/2020 a
Geral
AXA
19/09/2021
10.000
02/05/2020 a
Risco operacional
FAIRFAX 01/05/2021
81.000
88
Responsabilidade Civil de
18/09/2020 a
Diretores e administradores ZURICH
18/09/2021
40.000
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.
15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
15.1. 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,
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. 15.2 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. 15.3. Categorias de instrumentos financeiros:
31/12/2020 31/12/2019
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários e aplicações financeiras
11.866
2.627
- Cauções e depósitos vinculados
2.221
- Caixa e bancos
944
46
Custo amortizado:
- Contas a receber de concessionárias e
permissionárias
1.444
1.177
14.254
6.071
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
496
6
- Empréstimos e financiamentos
60.464
54.927
60.960
54.933
15.4. Risco de mercado: 15.4.1 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 expostas às flutuações de taxa de juros
pós-fixadas sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por meio
do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 15.4.2. 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
período 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.
Cenário provável em
Índice
31/12/2020
31/12/2021
CDI (a)
2,75%
4,50%
(a) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Agregado), 12 de Março de 2021 - Fonte Externa Independente.
Efeito Provável
Exposição líquida dos instrumentos
no LAIR - 2021 financeiros não derivativos
31/12/2020
(redução)
Ativos financeiros - Equivalente de caixa e
11.866
208
títulos e valores mobiliários - CDI
15.5. 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. 15.6. 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.
Financiamen- Até 1 De 1 a 3 De 3 meses De 1 a 5 Mais de 5
tos
mês
meses
a 1 ano
anos
anos Total
Pós-fixada
604
1.605
4.269
18.935
69.510 94.923
15.7 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 for-
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necedores, 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.
15.8. 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). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
15.8.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado:
Nota
Hierarquia do
Ativos financeiros
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
valor justo
Equivalentes de caixa
4
6.988
4
Nível 2
Títulos e valores mobiliários
5
4.878
Nível 2
16. LUCRO POR AÇÃO
2019
2020 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
3.840
20.999
Quantidade de ações ordinárias
41.116
39.943
Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,09339
0,52572
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2020 (Reapresentado)
Remuneração do ativo de contrato de concessão
9.879
20.618
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
838
3.792
Operação e manutenção
1.731
968
Receita de implementação de infraestrutura
38.982
Parcela variável (a)
(50)
Outras receitas
(323)
Receita operacional bruta
12.075
64.360
PIS e COFINS correntes
(463)
(393)
PIS e COFINS diferidos
24
(1.958)
Encargos setoriais (b)
(188)
(136)
Deduções da receita
(627)
(2.487)
Receita Operacional líquida
11.448
61.873
(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 ANEAos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Lagoa Nova Transmissora de
Energia Elétrica S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Lagoa Nova 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 Lagoa
Nova 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 2.5, 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

EL 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
Implementação de infraestrutura
- Receita
38.982
- Custos
- (35.677)
3.305
Margem (R$)
Margem percebida (%)
N/A
8,48%
Operação e Manutenção - O&M
- Receita
1.731
968
(2.683)
- Custos
(952)
968
Margem (R$) (*)
Margem percebida (%)
-55,00% 100,00%
(*) A margem negativa decorre da diferença entre valores realizados e orçados para os custos de operação e manutenção, visto que a segregação das
receitas contratuais é definida no início do projeto e é realizada com base nos
custos acrescidos de margem. Ressalta-se que as receitas contratuais (infraestrutura e operação e manutenção), comparadas aos custos, geram margem
positiva para o projeto como um todo.
Conciliação entre a receita bruta e a receita
2019
registrada para fins tributáveis de IRPJ e CSLL 2020 (Reapresentado)
Receita operacional bruta
12.075
64.360
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação
201
(53.618)
pelo regime de caixa e outros
Receita operacional bruta tributável
12.276
10.742
2020
2019
18. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
- Remuneração direta
(192)
(2)
- Benefícios
(50)
(110)
- FGTS e INSS
(39)
(1)
Pessoal
(281)
(113)
- Custo de implementação de infraestrutura
(35.677)
- O&M
(1.513)
- Outros
(71)
Materiais
(1.584)
(35.677)
Serviços de terceiros
(947)
(889)
Depreciação e amortização
(1)
(70)
Outros custos e despesas operacionais
(244)
(228)
Total custos e despesas
(3.057)
(36.977)
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,
manutenção, compartilhamento de instalações, viagens, transporte, vigilância
e limpeza, auditoria e consultoria técnica, energia elétrica. Outros custos e
despesas operacionais: custos e despesas com aluguéis, patrocínio, seguros,
impostos, contribuições e taxas.
19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
2020
2019
Renda de aplicação financeira
103
206
103
206
Receitas financeiras
Empréstimos e financiamentos
- Encargos e custos de Captação
(4.051)
(2.153)
(220)
58
Outras despesas financeiras, líquidas
Despesas financeiras
(4.271)
(2.095)
(4.168)
(1.889)
20. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Serviço de Operação dos ativos - A Companhia contratou a Taesa para realização das atividades de operação e manutenção de suas instalações. Os valores de passivo e custo foram apresentados na nota explicativa nº 10 - Partes
relacionadas.
21. 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.
Licenças expedidas a Companhia
Licença
Órgão
para
Data de
VenciemisEmpresa
Trecho
Operação nº emissão
mento
sor
LT Currais Novos 111138/2017 08/12/2017 08/12/2023
II - Lagoa Nova II
LNT
IDEMA (a)
SE Currais
129600/2018 28/12/2018 28/12/2024
Novos II
(a) Licença simplificada.
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
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
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

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 Companhia até 30 de abril de
2021, conforme determinado pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
22. 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 Lagoa Nova 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 relatório dos auditores independentes, pertinente às demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e respectivos
documentos complementares.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Fábio
Antunes Fernandes
Diretor Técnico e
Diretor de Negócios
Diretor Jurídico e Regulatório
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Lagoa Nova 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, 20 de abril de 2021.
André Augusto Telles Moreira
Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente
Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria
Fábio Antunes Fernandes
Diretor Técnico e
Diretor de Negócios
Diretor Jurídico e Regulatório
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
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, 20 de abril de 2021.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6.
Pia Leocádia de Avellar Peralta - Contadora CRC-1RJ101080/O-0..

FAC CENTROS COMERCIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 02.768.258/0001-68

Senhores Acionistas, Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Fac Centros Comerciais S/A.,
relativas aos exercício encerrado em 31/12/2020 e 2019, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Rio de
Janeiro - RJ, 31/03/2021. A Diretoria.
Demonstração de Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante
7.741.736 5.052.423 Receita Operacional
10.359.123 9.408.005
Caixa e Equivalentes de Caixa
340.151
470.390 - Receitas operacionais
10.751.555 9.764.406
Caixa
188
80 - Impostos
(392.432) (356.401)
Bancos
17.796
144.791 Custos Operacionais
(1.242.467) (1.132.681)
Aplicações financeiras
322.167
325.519 - Depreciações e amortizações
(1.242.467) (1.132.681)
Clientes shopping
7.250.352 4.427.827 Lucro Bruto
9.116.656 8.275.324
Confissão de dívida
151.233
154.205 Despesas e Receitas Operacionais
(3.129.445) 4.007.420
Ativo Não-Circulante
10.322.958 10.155.959 - Despesas administrativas
(1.864.665) (2.860.360)
Realizável a Longo Prazo
267.476
255.652
(1.264.780) (1.147.060)
Depósitos judiciais
267.476
255.652 - Despesas tributárias
190.349
183.663
Imobilizado Líquido - item 4
10.049.257 9.894.082 Resultado Líquido Financeiro
(14.424)
(18.703)
Intangível Líquido - item 5
6.225
6.225 - Despesas financeiras
204.773
202.366
18.064.694 15.208.382 - Receitas financeiras
Total do Ativo
6.177.560 4.451.567
Passivo
31/12/2020 31/12/2019 Resultado Operacional
6.177.560 4.451.567
Passivo Circulante
4.328.028 1.780.594 Resultado do Exercício
0,8975
0,6467
Fornecedores
27.703
8.475 Resultado por Ação - (Em R$ 1,00)
Obrigações sociais e trabalhistas
1.012 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Impostos e contribuições
901.470
321.861
ReseResultaDividendos a pagar
3.018.721 1.141.039
Capital
va de Reseva
dos AcuCessão de direitos - CDU
344.341
272.414
Social Lucros de Ágio Afac mulados
Total
Outros credores
35.793
35.793 Saldo em 31/12/2018 12.232.559 942.323 30.328
- 13.205.210
Patrimônio Líquido
13.736.666 13.427.788 Resultado líquido do
Capital Social - item 6
12.232.559 12.232.559 exercício
- 4.451.566 4.451.566
Reserva de lucros
1.473.779 1.164.901 Provisão reserva legal
- 222.578
- (222.578)
Reserva de ágio
30.328
30.328 Provisão de dividenResultado do exercício
6.177.560 4.451.566 dos
- (4.228.988) (4.228.988)
Provisão reserva legal
( 308.878) (222.578) Saldo em 31/12/2019 12.232.559 1.164.901 30.328
- 13.427.788
Provisão de dividendos
(5.868.682) (4.228.988) Resultado líquido do
Total do Passivo
18.064.694 15.208.382 exercício
- 6.177.560 6.177.560
- 308.878
- (308.878)
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e 2019 (Em R$) Provisão reserva legal
1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 16/07/1998, tendo Provisão de dividen- (5.868.682) (5.868.682)
seus atos constitucionais sido registrado na JUCERJA sob nº 33300260587 em dos
- 13.736.666
16/07/1998, como objetivo social da empresa é a administração de bens próprios, Saldo em 31/12/2020 12.232.559 1.473.779 30.328
sejam móveis ou imóveis, a construção e administração do Passeio Shopping, a data do balanço, não excedendo o valor do mercado. b) Demais ativos e passivos
ser construido na cidade do Rio de janeiro, a participação em outras sociedades sujeitos à atualização monetária: Foram atualizados com base nos índices previstos
nacionais ou estrangeiras. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As pela legislação, de forma a refletir os valores atualizados nas datas dos balanços. c)
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela Lei Imobilizado: As contas do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição.
nº 11.638/07 e 11.941/09, no que forem aplicáveis. 3) Princípios e Práticas Con- As depreciações sobre o custo foram calculados pelo método linear as taxas permitábeis: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. a) Aplicações tidas pela legislação fiscal, considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas
financeiras: São demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a diretamente no resultado.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Das Atividades
6.177.560 4.451.567
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
6.177.560 4.451.567
Operações que não representam saídas (entrada)
de caixa
1.242.467 1.132.681
Depreciações e amortizações
1.242.467 (1.132.681)
De contas do ativo e passivo
(2.161.624) (685.465)
(Aumento)/Redução em conta a receber com clientes
(2.822.524) (694.257)
(Aumento)/Redução em outros ativos
( 8.851)
7.075
Aumento/(Redução) em fornecedores
19.228
(9.228)
Aumento/(Redução) em obrigações sociais e trabalhistas
( 1.012)
1.012
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições
579.609 (133.803)
Aumento/(Redução) em outros passivos
71.926 (143.736)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.258.403 4.898.783
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/redução em imobilizado
(1.397.642)
Caixa líquido aplicados nas atividades de Investimentos (1.397.642)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de dividendos
(3.991.000) (4.453.000)
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades
de Financiamentos
(3.991.000) (4.453.000)
Aumento (Redução) Liquido de Caixa e
Equivalente de Caixa
(130.239) (445.783)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
470.390
24.607
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
340.151
470.390
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
(130.239) (445.783)
Equivalente de Caixa
4) Imobilizado
31/12/2020 31/12/2019
Imóveis
23.932.029 22.534.387
Hardware
54.926
Imobilizado - Custo
23.932.029 22.589.313
( - ) Depreciação acumulada
(13.882.772) (12.695.231)
Imobilizado - Líquido
10.049.257
9.894.082
5) Intangível
31/12/2020 31/12/2019
Marcas e patentes
6.225
6.225
Intangível - Líquido
6.225
6.225
6) Capital Social: O capital social autorizado, em 31/12/2020 é de R$ 12.232.559
sendo representado por 6.883.152 ações sem valor nominal:
Quantidade de Ações Subscritas e Integralizadas
Tipo de Ações
31/12/2020 31/12/2019
Ordinárias
6.883.152
6.883.152
Assinaturas: Creston Fernandes - Diretor Presidente; Alexandre Ferreira
Novello - Diretor; Luiz Felipe Bezamat de Oliveira - Diretor; Isabel Ferraz
Magalhães - Diretora;
Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.
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Como a LGPD pode afetar a sua empresa?

A

tualmente muito
se fala em Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD).
Mas, talvez, pouco se entenda a profundidade do
impacto dessa legislação na
sociedade e principalmente
no mundo empresarial. A
mente do empresário está
inclinada a buscar maneiras de reduzir despesas e
aumentar receitas, consequentemente aumentando
também os lucros do seu
negócio. É natural que seja
assim.
Ocorre que no contexto
da LGPD, muitas vezes por
desconhecimento da lei e
até mesmo por sua contemporaneidade, o empresário
poderá equivocadamente
associar um projeto de adequação apenas como um
custo. Mas será isso verdade?
Primeiramente é preciso
entender a abrangência da
LGPD, bem como o tipo de
sociedade na qual estamos
inseridos hoje. Deste modo,
é importante ressaltar que
a Lei Geral de Proteção de
Dados aplica-se a qualquer
pessoa física ou jurídica que
faz tratamento de dados
pessoais com fins econômicos, considerando-se dado
pessoal qualquer informação que possa identificar
uma pessoa física viva.
Vale ressaltar ainda que,
para a finalidade da legislação, é considerado tratamento de dados qualquer
ação praticada com infor-

mação pessoal, inclusive o
mero armazenamento.
Dito isso, vale a seguinte
indagação:
Qual empresa hoje que
não faz tratamento de dados pessoais? Talvez depois
de pensar um pouco você
responda “Nenhuma” ou
“quase nenhuma”.
Ainda neste contexto,
é preciso mencionar que
existem exceções ao tratamento de dados pessoais,
que não estão sob o escopo da LGPD. Todavia, estas exceções são tão pouco aplicáveis ao ambiente
empresarial que não serão
abordadas neste artigo.
Sob a ótica social, vivemos em uma sociedade de
dados, ou seja, diariamente
uma quantidade imensa de
dados é tratada simultaneamente, seja para fins econômicos ou não. Este fenômeno chama-se Big Data.
Ora, em uma sociedade que
utiliza o tratamento de dados pessoais como uma de
suas maiores ferramentas, é
natural que seja criada uma
legislação para regular todo
esse tratamento massivo de
dados.
Voltando mais especificamente para o mundo corporativo, pode-se mencionar pelo menos o impacto
da LGPD em seis aspectos
de uma empresa, a saber:
Reputação
O artigo 52, inciso IV
da LGPD tem como uma

das sanções administrativas
aplicáveis a publicização de
infração cometida pelo controlador de dados pessoais.
Sendo assim, será que o
titular de dados ficará confortável em compartilhar
suas informações com uma
empresa que assumidamente cometeu uma infração de
dados pessoais? Qual será o
impacto dessa publicização
negativa nos negócios da
empresa?
Esses são alguns questionamentos que vale a pena
refletir.
Marketing:
O oposto da publicização
de eventuais infrações cometidas por controladores
de dados pessoais também
serve para a abordagem da
LGPD sob o viés do marketing, ou seja, ao passo
que é negativo ter uma infração amplamente divulgada, também será positivo
para a reputação da empresa divulgar seu programa de
conformidade com a legislação.
Reflita sobre o impacto
positivo perante o mercado, de uma empresa que
está em conformidade com
a LGPD e que sabe utilizar
esse fato como uma estratégia de marketing. Vale ressaltar que algumas empresas já estão utilizando-se do
próprio programa de adequação para fortalecer a sua
marca e sua credibilidade.
Este tipo de merchandising

relacionado à LGPD, quando verdadeira, é absolutamente válida e justa. Afinal
de contas, a empresa fez um
investimento para realizar o
compliance e melhor atender seu público. Neste caso,
pode-se enxergar o projeto
de adequação não somente
como um custo, mas também como um investimento.
Operação
Você sabia que algumas
sanções administrativas da
LGPD podem tornar o seu
negócio inoperante, podendo
implicar até no fechamento
da empresa? Provavelmente
você não sabia disso, mas é
verdade. O artigo 52, inciso
XII da LGPD traz a seguinte
sanção: XII - proibição parcial ou total do exercício de
atividades relacionadas a tratamento de dados.
Ora, como uma empresa
poderá funcionar hoje em
dia sem efetuar tratamento
de dados? Tal sanção corresponde à própria inviabilidade da atividade empresarial.
Finanças
Uma das partes mais
temidas da LGPD são as
multas administrativas, que
poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de
Proteção de Dados, a partir
de agosto deste ano. Tais
multas podem chegar a 2%
do faturamento da empre-

sa, limitada a R﹩ 50 milhões
por infração. Isso mesmo,
você não leu errado, R﹩ 50
milhões por infração.
Além das multas administrativas, a empresa também poderá ser responsabilizada civilmente por
eventuais danos causados
aos titulares, ou seja, tal responsabilização poderá gerar
um passivo importante para
a organização, caso ela não
esteja devidamente adequada ao diploma legal.
Tributos:
Por se tratar de uma
obrigação legal imposta a
todas as empresas que se
enquadrarem ao escopo da
LGPD, poderá ser considerada insumo sob o critério
da essencialidade e relevância. Deste modo, sendo
considerado insumo, a empresa tem a possibilidade de
fazer aproveitamento dos
créditos de PIS e Cofins, no
que refere aos gastos com
o projeto de compliance da
legislação.
Assim, a LGPD vai mostrando sua força e adentrando em diversos setores dos
negócios empresariais, deixando de ser vista simplesmente como um custo ou
uma legislação que surgiu
apenas para atrapalhar os
negócios, quando na verdade a legislação veio regular
o fenômeno do Big Data e
trazer maior segurança jurídica aos titulares e também
aos controladores/opera-

dores.
Mercado Internacional:
No cenário internacional temos a General Data
Protection Regulation, ou
Regulamento de Proteção
de Dados Europeu, como
a legislação mais relevante
sobre o tema. Vale mencionar que a GDPR já está em
vigor desde 2018 e a LGPD
teve grande influência desta
legislação.
Um dos fatores da GDPR muito ligado ao mercado internacional é que só
poderá ser realizada uma
transferência de dados pessoais para um país terceiro
ou uma organização internacional se a Comissão Europeia tiver decidido que o
país terceiro assegura um
nível de proteção adequado.
Ora, a LGPD coloca o
Brasil em um nível mais
elevado no que se refere à
privacidade, assim consequentemente as empresas
que se adequarem ao referido diploma ganham maior
visibilidade e competitividade no cenário internacional.
Por fim, conclui-se que é
necessário ter a real visibilidade de todos os impactos
que a LGPD pode causar,
a fim de que se dê a devida
importância e valorização
ao tema. Não se engane,
porque a Lei Geral de Proteção de Dados veio para
ficar!
Daniel Sales Godinho
Alves - Advogado e DPO
do Cerqueira Leite Advogados

