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Rússia
suspende
gás da Polônia
e da Bulgária
A Rússia deve interromper o
fornecimento de gás natural para
a Polônia e a Bulgária a partir desta quarta-feira, segundo empresas
e autoridades de energia citadas
pela agência de notícias Xinhua.
A empresa estatal de petróleo e
gás da Polônia PGNiG disse nesta
terça-feira que a russa Gazprom
suspenderá seu fornecimento
de gás para a Polônia a partir de
quarta-feira à noite.
A PGNiG garantiu aos clientes
que o abastecimento de gás está
assegurado, pois tem ligações de
gasodutos com países vizinhos e
um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no noroeste do país.
A razão dada pela Gazprom
é a rejeição do PGNiG ao pagamento em rublos, de acordo com
a Agência de Imprensa polonesa.
A Rússia, que atualmente cobre
quase todas as necessidades de gás
da Bulgária, também suspenderá o
fornecimento ao país balcânico a
partir desta quarta-feira, disse o
Ministério da Energia da Bulgária
na noite de terça-feira.
As autoridades búlgaras tomaram medidas alternativas para o
fornecimento de gás natural e para lidar com a situação. Atualmente, não são necessárias medidas
restritivas para o consumo de gás
na Bulgária, acrescentou o Ministério.

Receita da Microsoft
cresce 18% no
trimestre; lucro, 8%
A Microsoft divulgou receita
acima do esperado, atingindo US$
49,4 bilhões no terceiro trimestre
do ano fiscal de 2022, encerrado
em 31 de março, um aumento de
18% em relação ao mesmo período do ano passado.
A empresa gerou lucro líquido
trimestral de US$ 16,7 bilhões,
um aumento de 8% ano a ano,
enquanto o lucro diluído por
ação subiu 9%, atingindo US$
2,22. A receita operacional foi
de US$ 20,4 bilhões e aumentou
19%, disse a Microsoft em seu
relatório do terceiro trimestre de
2022, segundo a agência de notícias Xinhua.
A Microsoft devolveu US$ 12,4
bilhões aos acionistas na forma de
recompra de ações e dividendos
no terceiro trimestre do ano fiscal
de 2022, um aumento de 25% em
relação ao terceiro trimestre do
ano fiscal de 2021.

Petrobras investe apenas pouco
mais de 1/3 do programado
Investimento dos governos é 2º pior em 75 anos

E

m 2021, o investimento
dos governos totalizou
2,05% do PIB, segundo
menor índice da série histórica
que começou em 1947. Apenas
em 2017 o Estado investiu menos
(1,94% do PIB). Os dados são do
Observatório de Política Fiscal do
FGV Ibre e incluem o governo
central, estados, municípios e as
estatais federais.
“Determinante para essa queda
foi o desempenho dos investimentos das empresas estatais, que atingiram o menor valor da série histórica”, destaca o Observatório.
Em especial, a Petrobras, que
responde por 91% dos R$ 137,6
bilhões programados para serem
executados ano passado. A maior
companhia brasileira havia previsto investimentos de R$ 126,1
bilhões, porém foram investidos
apenas R$ 47,8 bilhões, 38% do
programado.
Foi a pior execução. O grupo
Eletrobras aplicou 57,4% do pre-

visto; demais empresas do setor
produtivo, 49,5%; e o setor financeiro, 47%. No total, o investimento realizado pelas estatais se
limitou a R$ 54,1 bilhões. Historicamente, os percentuais de aplicação tendem a ser superiores a
90%, informa o Observatório.
Não foi por falta de recursos, já
que a Petrobras teve lucro recorde de R$ 106,6 bilhões em 2021
e destinou R$ 100 bilhões para os
acionistas na forma de dividendos e juros sobre capital próprio
(JCP). A Petrobras divulgará o seu
Relatório de Produção e Vendas
do primeiro trimestre de 2022 nesta quarta-feira.
Em recente entrevista ao Programa Faixa-Livre, a geóloga Patrícia
Laier criticou a política do GovernoBolsonaro para a Petrobras. A
geóloga, que é integrante da diretoria da associação dos engenheiros da estatal (Aepet), afirmou que
a companhia está cada vez mais
distante da missão para a qual foi

criada. “Hoje, a Petrobras está voltada para o mercado financeiro,
privilegiando acionistas estrangeiros, em detrimento das políticas
desenvolvimentistas.”
A série histórica do Observatório da FGV divulgou novas estatísticas de investimento. Uma se
refere aos fluxos líquidos de investimentos desde 2010, que se refere
à diferença entre despesas brutas
com investimentos e as vendas de
ativos não financeiros. Para 2021,
o valor total atingiu 1,18% do PIB
sendo o segundo mais baixo desde
2010. Para o Governo Federal essa
estatística atingiu 0,16% do PIB, o
valor mais baixo da série histórica.
Com esse desempenho, o investimento líquido da depreciação
do governo geral segue negativo,
desde 2015, e atingiu uma perda
de estoque de capital de R$ 30,9
bilhões em 2021 o que equivale a
-0,36% do PIB. Ou seja, na prática, o governo gera um desinvestimento.

FMI exige de países pobres
austeridade que condena na Europa

O

Fundo Monetário Internacional (FMI) está exigindo que os países em
desenvolvimento adotem novas e
duras medidas de austeridade que
exacerbarão ainda mais a pobreza
e a desigualdade, denuncia a ONG
britânica Oxfam.
De acordo com a entidade, 13
dos 15 programas de empréstimos do FMI negociados durante o segundo ano da pandemia
exigem novas medidas de austeridade, como impostos sobre alimentos e combustíveis ou cortes
de gastos que podem colocar em
risco serviços públicos vitais. O
FMI também está incentivando
mais seis países a adotar medidas
semelhantes.
Em 2020, o FMI realizou bilhões em empréstimos de emergência para ajudar os países em
desenvolvimento a lidar com a
Covid-19, muitas vezes com poucas condições ou nenhuma, relata
a Oxfam. “Recentemente, a chefe do FMI, Kristalina Georgieva,
exortou a Europa a não colocar
em risco sua recuperação econômica com ‘a força sufocante da
austeridade’. No entanto, no ano

passado, o FMI voltou a impor
medidas de austeridade aos países
de baixa renda.”
“Isso resume o duplo padrão do
FMI: está alertando os países ricos
contra a austeridade enquanto força os mais pobres a ela. A pandemia ainda não acabou para a maior
parte do mundo. O aumento das
contas de energia e os preços dos
alimentos estão prejudicando mais
os países pobres. Eles precisam
de ajuda para aumentar o acesso a
serviços básicos e proteção social,
não condições severas que chutam
as pessoas quando estão para baixo”, disse Nabil Abdo, assessor
sênior de Políticas da Oxfam International.
A Oxfam lista uma série dessas
exigências em diversos países:
– O Quênia e o FMI concordaram com um programa de empréstimo de US$ 2,3 bilhões em 2021,
que inclui um congelamento de
três anos no pagamento do setor
público e aumento dos impostos
sobre gás de cozinha e alimentos.
Mais de 3 milhões de quenianos
estão enfrentando fome aguda,
pois as condições climáticas mais
secas em décadas espalham uma

seca devastadora em todo o país.
Quase metade de todas as famílias
no Quênia está tendo que pedir
alimentos emprestados ou comprá-los a crédito.
– 9 países, incluindo Camarões,
Senegal e Suriname, estão sendo
obrigados a introduzir ou aumentar
a cobrança de impostos sobre valor agregado (IVA), que geralmente
se aplicam a produtos do dia a dia,
como alimentos e roupas, e recaem
desproporcionalmente sobre pessoas que vivem na pobreza.
– O Sudão, onde quase metade
da população vive na pobreza, foi
obrigado a eliminar os subsídios
aos combustíveis, que atingirão
mais os mais pobres. O país já
estava sofrendo com cortes na
ajuda internacional, turbulência
econômica e aumento dos preços
de itens básicos do dia a dia, como alimentos e remédios, antes
do início da guerra na Ucrânia.
Mais de 14 milhões de pessoas
precisam de assistência humanitária (quase uma em cada três
pessoas) e 9,8 milhões sofrem de
insegurança alimentar no Sudão,
que importa 87% de seu trigo da
Rússia e da Ucrânia.

Preços nos
supermercados
têm alta recorde
em março
O Índice de Preços dos Supermercados (IPS), apurado pela
Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), foi de 2,64%
em março, o maior da série histórica para o mês. O grupo de alimentos foi um dos mais impactados pela alta das commodities, o
que explica a aceleração registrada. O IPS acumulado em 12 meses chegou a 15,22%.
O conflito entre Ucrânia e
Rússia, a alta dos combustíveis,
a desorganização das cadeias logísticas e a inflação generalizada
no mundo pressionam os preços
no Brasil e refletem na ponta do
consumo.
Desde 2020, o mercado sinaliza alta nos preços das principais
commodities. O conflito entre
Rússia e Ucrânia acelerou essa
tendência. O relatório do Banco
Central aponta que a escalada dos
preços internacionais não dá sinas
de reversão. Outro fator que pesa
na composição do preço são os
custos de produção dos produtos alimentícios industrializados.
Os custos dos serviços de logística, de matérias-primas e da energia elétrica tiveram elevação de
16,09% em março.
O Banco Central voltou a divulgar o Boletim Focus, com projeções para a economia feitas pelo
mercado financeiro. O boletim anterior a divulgação foi interrompida devido à paralisação dos funcionários do BC – previa uma inflação
de 6,86% para 2022. Agora, o mercado espera 7,65%. Páginas 3 e 6
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Reflexões para teoria do Estado Nacional: imperialismo monárquico
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

O

bservamos nesta série de reflexões, objetivando uma Teoria do Estado
Nacional, que certos verbetes, adotados pela academia,
na comunicação de massa e,
mesmo, na linguagem cotidiana, mais confundem do
que esclarecem. Vimos o
“mercantilismo”, o “capitalismo” e temos, agora, o
“imperialismo”.
Imperium é palavra latina que tem o significado
de poder, comando. Foi
introduzido no vocabulário
moderno pelo inglês “imperialist” – “imperialism”,
no século 19, conforme
afirma o acadêmico, político e culto galês Raymond
Williams (1921–1988) em
seu conhecido livro Keywords: a vocabulary of culture and
society (1976).
Duas páginas dedica a
Enciclopédia Britânica, na
edição estadunidense (Universidade de Chicago) de
1951, ao verbete “imperialism”: “Uma política visando a formação e manutenção de impérios”. Conceito
de múltiplas compreensões,
teve a primeira de Alexandre, o Grande, ao dominar
o mundo então descortinado por ele e com as
compreensões da época,
afirmam os historiadores,
desejou constituir uma “cidade”, a megalópole, “onde
todos viveriam em harmonia, casando-se e trocando
produtos entre si, nas bases
civilizatórias helênicas”.
Os conceitos do Imperialismo, desde a antiguidade
ocidental, vêm significando
um tipo de relacionamento
que povos e países tiveram
ao longo de toda história,
sendo fundados nos pensamentos dominantes. Exemplo: na Baixa Idade Média,
prevaleceu o pensamento
teológico,
transformado
em política, sociologia, economia e leis por Tomás de
Aquino (1227–1274). Os
avanços tecnológicos e sociais nos conceitos de Giordano Bruno (1550–1600) e

de Hugo de Grotius (1583–
1645), seriam, então, vistos
como dissidências, provocando confusões, cismas
contrárias à natureza do
homem.
Como são vistos hoje os
desenvolvimentistas, industrialistas, opositores do domínio financeiro apátrida?
Como esquerdistas, comunistas, contrários aos dogmas neopentecostais e dos
bancos centrais.
Duas ideias conflitantes
acompanharão os imperialismos: a missão civilizadora, desenvolvimentista, educadora do estrangeiro que
domina o território de terceiros; ou, pelo outro lado,
a espoliação, a escravidão, a
miséria deixada pelos imperialistas.
Adotamos, neste estudo
dos Estados Nacionais, as
denominações Nações Soberanas e Nações Colônias
para esta distinção: aquelas
que têm autonomia e as que
se submetem ao poder (político, econômico, militar,
psicossocial ou tecnológico) de outra nação ou de
uma ideologia não nacional.
No início de século 16, a
Europa já havia alcançado a
América (1492), por Cristóvão Colombo a serviço da
Espanha; a Índia (1498),
por Vasco da Gama, contornando a África, a serviço
de Portugal; o Brasil (1500),
por Pedro Álvares Cabral,
também a serviço de Portugal. E, pouco avançado
no século 17, o português
Fernando de Magalhães, a
serviço da Espanha, inicia a
primeira viagem de circunavegação do mundo (1519)
que será concluída pelo espanhol Juan Sebastián Elcano (1522), pela morte de
Magalhães.
Estes feitos náuticos e
conquistadores, mostram
quem detinha, à época, as
tecnologias de ponta: Portugal e Espanha, ou seja,
a Península Ibérica. Havia
muito do empirismo, do espírito aventureiro individual, que custou vidas a este
desenvolvimento tecnológico, mas houve também a
presença árabe, a ciência judia, que ocupou exatamente
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esta região a partir de 711
d.C. Enquanto os desenvolvimentos artísticos, os pensamentos religiosos, filosóficos, estavam ocorrendo na
politicamente fragmentada
Península Italiana e nos Impérios Francês e dos Habsburgo (Países Baixos).

Domínio foi exercido do século 17 ao
século 20
Ainda no século 16, por
heranças, sucessões e casamentos, os Habsburgos,
apoiados pela casa bancária Fugger, dominaram,
pelo lado austríaco, os Países Baixos e parte dos territórios de língua alemã, e,
pelo espanhol, a Península
Ibérica. Fora desta briga em
família, se encontravam, no
Continente, a França, e nas
ilhas britânicas, a Inglaterra.
Além destes, e ainda fora da
disputa expansionista, estavam os povos nórdicos, os
eslavos e o Império Otomano.
Durante os séculos 16 e
17, no auge do poder, sob
o reinado de Solimão, o
Magnífico, o império multinacional e multilíngue que
controlava grande parte do
Sudeste da Europa, da Ásia
Ocidental, do Cáucaso, do
Norte de África e do Chifre
da África era o Otomano.
Compreendeu 32 províncias e numerosos estados
vassalos. No entanto, ensimesmado com seu pensamento e procedimentos,
estagnou e perdeu condição
tecnológica, defasando-se
em relação aos domínios
dos Habsburgos, que incentivavam a técnica e a ciência
em seus domínios.
Embora tenha sobrevivido até o século 20, foi
perdendo territórios, importância econômica, política, até se desfazer, confirmando a antiga tese de que,
na disputa entre as nações,
somente se mantêm as estruturas político-territoriais
capazes de progredir no
domínio das técnicas industriais e militares.
No domínio dos Impérios Monárquicos destacaram-se a Espanha, com Fe-

lipe II, a França, com Luís
XII e XIV, e a Inglaterra,
com uma sequência de “revoluções” que moldaram
verdadeiro Império Público
Privado, de fusão dos interesses privados dos grandes
negocistas com os interesses político-territoriais-militares das administrações
estatais: Revolução Puritana e a Guerra Civil, República de Oliver Cromwell,
Restauração da dinastia dos
Stuart e a Revolução Gloriosa (1688) um misto de luta religiosa, fundiária e pelo
poder governante.
O Império Português,
além de sofrer a interrupção
com a União Ibérica (1581–
1640), não dispunha de
população e riqueza capaz
de empreender conquistas
como os demais Impérios.
Apenas o Brasil, Angola e
Moçambique, que também
exigiam investimentos para
produzir, podiam contribuir
com a Metrópole, que, cada
vez mais, tornou-se dependente dos seus domínios, em
particular do Brasil, cujos
ímpetos de Independência
eram cada vez maiores.
A maioria das instalações
no ultramar eram fortalezas
e bases/estabelecimentos
comerciais. O historiador
Rodrigo da Costa Dominguez credita à formação
mercantil financeira, mais
intensa do que a militar e a
política, o fato de Portugal
ser “um mercador” pelos
séculos 14 e 15, perdendo a
primazia tecnológica (Mercadores e Banqueiros, sociedade e
economia no Portugal dos séculos
XIV e XV, 2009). E, ainda
assim, comete o erro de expulsar os judeus, promovendo o estabelecimento da Inquisição em Portugal (1536)
e privando-se “de judeus e
italianos, figuras constantes
no meio mercantil” (Rodrigo Dominguez).
Carlos V (1500–1558)
teve seu Império formado
pela Espanha, Áustria, Alemanha, Países Baixos, reinos de Nápoles e da Sicília,
Lombardia, Franco Condado, Artois, Ducado de
Milão e de terras no Novo
Mundo, nas três Américas,
conquistadas pela Espanha.
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Péssimo administrador, ao
abdicar, em 1556, devia aos
“banqueiros Fugger, Welser, Schatz e Spínola” vários
milhões de ducados e deixava “indisponíveis as receitas
das colônias americanas por
dois anos” (Pierre Vilar,
Histoire de L’Espagne, 1947).
Mas não devia o rei de
Espanha apenas ao estrangeiro, o economista dominicano frei Tomás de
Mercado (1523–1575) dizia
dever à banca sevilhana dos
Espinosa, Iñíguez, Lizarrazas, Negrón e Morga “mais
do que um oceano” (Suma
de Tratos y Contratos (1571),
em Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1977).
Observamos então dois
Impérios
enfraquecidos,
mudando de mãos, mesmo
mantendo as aparências de
um poder não mais vigente.
Este elemento é muito importante para entendermos
a formação dos poderes na
administração do Brasil, pré
e pós-independência.
Podemos, então, concluir
que os Imperialismos Monárquicos serão fortemente
dominados pelo poder financeiro, segmento do poder econômico.
O que a história nos retratará, a partir do século
17, sob diversas capas, é a
luta do poder financeiro
para dominar as demais expressões do poder, ora em
aliança com uma ora com
outras, até se tornar principal, no século 19, conduzida pela Inglaterra. Como
demonstra Karl Polanyi em
seu livro A Grande Transformação (1944), a Pax Britannica pré-1914 assentou-se
no domínio financeiro da
City londrina e na utilização
da diplomacia e da Marinha
britânica para garantir o livre-comércio e a paz internacional, instrumentos de
expansão e de retorno dos
empréstimos britânicos para todo o mundo.
Nosso erudito leitor estará perguntando: e as grandes revoluções: a industrial
(1760), a americana (1775),
a francesa (1789) não deflexionaram esta condição,
não se desviaram?
A. Efimov e N. Freiberg

(História da Época do Capitalismo Industrial, Editorial Vitória, RJ, 1945) afirmam que
algumas revoluções tinham
caráter nacional (como as
irlandesas), outras surgiam
em lutas contra opressão
local, por interesses particulares de grupos políticos
ou econômicos, a única globalidade seria aquela da luta
de classe.
Nossa percepção é diferente. Há expressões do poder que buscam se impor a
outras expressões e há a condição nacional, fruto da formação demográfica do país
e do relacionamento deste
povo com seu meio ambiente, elemento da cultura que
ali se desenvolve. Assim, não
se pode concluir que exista
uma ideia, uma ideologia
universal que oriente o comportamento humano.
A guisa de exemplo, e
olhando a disputa que se
trava neste século 21, vemos que o dominante financismo ocidental encontra dificuldade de se unir
diante de qualquer conflito,
pelos interesses conflitantes
de partes da Europa, dos
Estados Unidos da América (EUA), dos países caribenhos, sul-americanos e do
Oriente Médio. Nem na imposição financeira nem na
“universalidade” do humanismo iluminista, o Ocidente encontra uma identidade,
o que dirá das perspectivas,
ainda mais diversas dos
pensamentos orientais, para
o “fim da história”, o mundo unipolar.
O que tivemos, do século 17 ao século 20, foi o
domínio do Imperialismo
Monárquico, seja da nobreza de berço, seja daquela
construída com o dinheiro;
e sempre pela condução do
Estado, diretamente ou por
empresas colonizadoras.
Dada a proximidade histórica e a importância para
o Brasil, faremos análise
específica do Imperialismo
Estadunidense, na continuidade do tema.
Felipe Maruf Quintas é cientista
político.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Preços dos insumos agropecuários têm forte alta
Cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados
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Transformar a
Ucrânia no México

O

México é uma nação soberana, que pode escolher
seu caminho no mundo, sem limitações. Mas nunca poderia se juntar a uma aliança militar liderada pela
China e instalar armamento avançado em seu território,
na fronteira com os Estados Unidos. Isso é tão inconcebível que ninguém nem se atreve a falar sobre.
O exemplo foi dado pelo intelectual Noam Chomsky
em entrevista ao site The Intercept sobre o conflito na
Ucrânia. “Se houvesse qualquer rumor de que isso [militarização do México] aconteceria, nós sabemos qual
seria o próximo passo – nem é preciso falar.”
Para Chomsky, a instalação de armas pela Otan na
Ucrânia tem efeito semelhante – e a invasão russa foi
a sequência da não aceitação da desmilitarização. O
intelectual vê apenas 2 saídas para a crise: a destruição
de 1 dos 2 países – e a Rússia estaria fora dessa ameaça,
portanto sobraria a destruição da Ucrânia; ou um acordo
que garantisse os interesses na região, acordo que, diz
Chomsky, os Estados Unidos descartaram em uma série
de diretivas tomadas desde setembro de 2021.
Um dos mais respeitados intelectuais da atualidade,
Chomsky acredita que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dá sinais de que busca um acordo. Esta
coluna, modestamente, discorda. A entrevista pode ser
conferida em youtube.com/watch?v=8Jr0PCU4m7M

Gergelim em alta
A área plantada de gergelim no país saltou de 53
mil hectares na safra 2019 para 175 mil hectares em
2020, segundo dados da Embrapa. No mesmo período,
a produção passou de 41,3 mil toneladas para 95,8 mil
toneladas. A Sésamo Real participa deste crescimento
com sementes orgânicas.

Sustentável
O projeto de criação de uma plataforma de negociação de créditos sustentáveis no Rio de Janeiro foi
debatido em evento organizado pela Câmara Britânica
de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham). Representante do Grupo de Trabalho Intersecretarial (GTI)
do Governo do Estado, Daniela Demoro apresentou um
panorama do projeto Economia Verde – Nova Fronteira,
que visa garantir ao Rio de Janeiro o protagonismo no
mercado sustentável do Brasil.

Permissão para genocídio
Os EUA raramente ratificam tratados internacionais e
quando o fazem, excluem a si próprios. Isso inclui a Convenção do Genocídio, ratificada com a ressalva que não se
aplica aos EUA. “Nós temos o direito de cometer genocídio”, pontua o intelectual estadunidense Noam Chomsky.

Rápidas
No Dia do Trabalho e até 8 de maio, o Instituto Fundo
de Garantia do Trabalhador oferece gratuitamente o e-book
Recupere seu dinheiro no Fundo de Garantia, de Mario
Avelino *** O Supermercados Mundial doará 20% dos lucros da linha Cafuné, da Unilever, dos dias 1 a 07 de cada
mês, até agosto, para resgate de animais silvestres *** O
escritor e advogado Cassiano Santos Cabral mescla romance policial, suspense e questões jurídicas em A Sombra
da Passarela, que será lançado neste sábado no Espaço
Cultural Iargs, no Centro Histórico de Porto Alegre, às 17h
*** A Faculdade Anhanguera – Niterói oferece auxílio
na declaração de Renda–PF 2022, todas as sextas-feiras,
das 14h às 18h, até 17 de junho, mediante marcação pelo
WhatsApp (21) 98858-8316.

O

s preços de inúmeros insumos
agropecuários
apresentaram forte alta no
início deste ano. Foi o que
indicou o boletim de insumos agropecuários de abril
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
São Paulo (Faesp)/Serviço de Aprendizagem Rural
(Senar-SP), que faz o acompanhamento de valores em
vigor no estado, a partir de
dados fornecidos pelo Instituto de Economia Agrícola
da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento do Estado
de São Paulo (IEA-SAA/
SP). A referência é janeiro
deste ano.
Após dois meses do início do conflito militar na
Ucrânia, a crise dos fertili-

zantes continua. Com incertezas sobre um possível
embargo aos produtos vindos da Rússia e Bielorrússia, o setor do agronegócio
fortalece a importação do
insumo para abastecer a
produção nacional. Ao todo, cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil
são produzidos em outros
países.
No grupo de corretivos
e fertilizantes, o calcário
subiu 10,75% no mês. O
formulado 05-25-25 veio a
seguir, com 6,74% de alta
mensal. A terceira maior
alta mensal foi do formulado 04-20-20, que subiu
5,66%, enquanto a quarta
posição foi do termosfosfato, com acréscimo
de 5,29%. Os herbicidas

também tiveram forte alta mensal, como o Artys
(56,56%). Também foi o
caso do Glifosato 480, que
subiu 38,50% no mês, do
Dontor (34,83%) e Primestra Gold (16,41%). O
Fungicida Priori Extra teve alta de mensal 20,19%.
Já entre os inseticidas, o
Pottente subiu 57,77%.
No segmento de máquinas e tratores, o trator
de 100 CV subiu 31,41%;
e no caso de potência de
80-90 CV, o reajuste foi de
19,96%. No grupo sementes, destacam-se as variações nos preços das sementes de feijão (13,29%), trigo
(9,54%) e soja (9,41%).
Além dos valores de referência de janeiro, o boletim
mostra a variação do preço

médio dos últimos 3,6 e 12
meses de vários insumos
como fertilizantes, defensivos agrícolas, maquinário,
sementes, rações e outros
produtos utilizados no setor rural. Análise dos preços nessas janelas revela,
por exemplo, que o Glifosato 480 teve acréscimo
anual de preço na ordem de
375,12%.
Fábio Pizzamiglio, diretor da Efficienza, empresa de comércio exterior,
aponta para o aumento da
compra dos produtos pelos
produtores nacionais, “com
a possibilidade de uma sanção, os produtores buscam
reforçar os seus estoques,
com o objetivo de manutenção da produção nacional”, defende.

Inflação: 2022 também rumo a dois dígitos

O

mercado financeiro aumentou pela
15ª semana seguida a previsão de inflação de
2022. De acordo com projeção do Boletim Focus, divulgada nesta terça-feira pelo Banco Central, o Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) deve fechar
o ano com alta de 7,65%.
Há uma semana, a projeção para o índice estava em
7,46%, e há quatro semanas, em 6,86%.
O Boletim Focus reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado para os
principais indicadores econômicos do país. É publicado
semanalmente. Para 2023, o

mercado mantém, também,
a expectativa de alta da inflação. A projeção da variação
do IPCA passou dos 3,91%
projetados há uma semana,
para 4%, conforme o boletim publicado hoje pela autoridade monetária. Há quatro
semanas, a projeção estava
em 3,80% para a inflação do
próximo ano.
Alta também para a previsão inflacionária de 2024.
De acordo com o mercado
financeiro, a inflação ficará
em 3,20%, ante aos 3,16%
projetados na semana passada. Há quatro semanas,
a previsão era de que 2024
terá uma inflação de 3,20%.
Para 2025, a projeção se

mantém estável há 41 semanas, em 3%.
O Boletim Focus desta
semana aumentou a projeção do Produto Interno
Bruto de 0,56% (previsão há uma semana) para
0,65%. Há quatro semanas,
a previsão era de um PIB
de 0,50%. Para 2023, a previsão é de crescimento de
1% no PIB. Há uma semana, o percentual estava em
1,12%; e há quatro semanas, em 1,30%. Já para 2024
e 2025, a previsão se manteve estável em 2%.
O mercado financeiro
prevê aumento da taxa básica de juros (Selic) para
2022. Há quatro semanas,

a previsão era de 13%, passando para 13,05% ao ano,
há uma semana. No boletim divulgado hoje, a previsão é de que a taxa feche
o ano em 13,25% ao ano.
Para 2023, a expectativa se
mantém estável em 9% ao
ano. Também há previsão
de estabilidade da taxa em
2024 (7,50% ao ano) e em
2025 (7% ao ano).
A estimativa para a cotação do dólar apresentou
queda pela quinta semana
consecutiva, com a previsão que feche 2022 a R$ 5,
ante aos R$ 5,10 previstos
há uma semana e aos R$
5,25 previstos há quatro
semanas.

Campos Neto defende autonomia do BC

O

presidente
do
Banco Central,
Roberto
Campos Neto, aproveitou a homenagem realizada nesta
terça-feira pelo Congresso
Nacional aos 105 anos de
nascimento do economista
e diplomata Roberto Campos, seu avô, para enviar
alguns recados ao governo
citando o papel atual da autoridade monetária.
Ele disse reconhecer que
a autonomia atual do órgão,
apenas operacional, cria di-

ficuldades na administração
da autarquia. “Hoje vivemos
a realidade de ter autonomia
operacional, sem autonomia
administrativa e financeira e
vemos a dificuldade de conduzir o BC sem essa autonomia mais ampla”, frisou.
Além do engessamento
citado por Campos Neto,
o BC também atravessa
um momento delicado internamente. Os servidores
do órgão estão mobilizados
por reajuste salarial de 27%
e reestruturação de carrei-

ra, mas a autarquia aguarda
decisão do governo para
negociações com a categoria. O movimento impacta
serviços e publicações do
BC. Muitas divulgações regulares ainda estão atrasadas, apesar da suspensão da
greve até o dia 2 de maio.
Liberalismo
Nascido em 1917 e falecido em 2001, Roberto Campos é considerado a maior
referência do pensamento

liberal no Brasil. A senadora
Soraya Thronicke (UniãoMS) foi uma das idealizadoras da sessão. Ela disse que
acredita piamente que só a
liberdade econômica, só o liberalismo verdadeiro poderá
nos trazer a prosperidade que
merecemos. Campos teve
duros embates no processo
constituinte (1987-1988) e ficou marcado ao dizer: “quando cheguei ao Congresso,
acreditava que poderia fazer
o bem. Agora vejo que só dá
para evitar o mal.
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Era uma vez, o mercado
no mínimo, curioso o interesse que o brasileiro tem
É,
no assim chamado “mercado”. Os humores da bolsa, bolsa subiu, bolsa desceu, bolsa andou de lado etc. etc.

Tirando os brasileiros verdadeiramente investidores (superavitários), e é claro, os tomadores (deficitários), é curioso.
Mesmo considerando o bombardeio da mídia inflando o
glamour da bolsa de valores e o gosto do brasileiro por
hipódromos, loterias, bingos, roletas e carteados é curioso.
Nos anos 1970, o Menestrel Juca Chaves dizia que “morar numa casa com piscina é uma garantia de que o morador desta casa não se tornará comunista”. Hoje, talvez dissesse que a melhor garantia para não se tornar comunista é
deter alguns dos papéis negociados no “mercado”.
Acostumei-me, como professor de Economia, ao ser
apresentado a alguém como economista (ao que sempre
acrescentei “ninguém é perfeito”...) ser perguntado, no instante seguinte “e aí ? A bolsa vai ou não vai?” Como se
eu fosse um vendedor de prognósticos, ou como se fosse
um especialista em corridas de cavalo, sempre com uma
“barbada” guardada para os súbitos apostadores...“é que a
gente quer apostar,” normalmente acrescentam...
Nesta situação, fico me perguntando, e se eu fosse um
médico, obstetra por exemplo, pediriam “e aí? Beleza? Faz
um parto aí pra gente saber se é menino ou menina”... “é
que a gente quer apostar”...
Os humores da bolsa, como expressão do “mercado”,
ah este endeusado “mercado”, com sua onipotência, para
o qual há adoradores que confiam no seu poder místico e
que rezam todo dia, quando cai o sol, todos voltados para
Wall Street, é uma esfinge (“decifra-me ou te devoro”), que
se dispõe todos os dias, o dia todo, a servir de explicação,
ou até de justificativa para os bem feitos e mal feitos dos
Homens no mundo, justamente por que é deles não mais
do que uma abstração, inimputável, portanto.
Sensação de onipresença deriva da complexidade institucional arquitetada em seu nome. Este complexo tem diversificados objetos, a saber: ações, câmbio, juros, commodities, derivativos, títulos públicos, títulos privados e moedas.
Operando produtos e métodos específicos à circunscrição de cada objeto, a árvore de instituições contém em
seus ramos 162 bancos comerciais e bancos múltiplos; mais
bancos de desenvolvimento “puros” (só crédito especializado, como o BNDES); mais de 100 corretoras; mais de
40 distribuidoras; mais de 270 fundos de pensão com patrimônio que gira em torno de R$ 200 bilhões); mais de
100 seguradoras; cerca de 400 empresas de capital aberto
(negociam na BM&FBovespa ações, títulos privados ou
públicos; moedas, commodities; além de derivativos).
Os números, sempre inexatos, são para ressaltar a alta
volatilidade do mercado, sujeito às bolhas expansivas circunstanciais ou provocadas, às guerras, às endemias e pandemias, enfim aos humores do mercado etc.
Há também uns ramos nesta árvore responsáveis por
protocolos de regulação e fiscalização, como o Banco Central (Bacen) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Há também os “influencers” que, mesmo não sendo sediados no país, podem exercer grande influência sobre o
“tal do mercado”, casos de vendedores de estratégias de
ganhos (Goldman Sachs, Morgan Stanley, CS First Boston,
Prudential; Merrill Lynch; UBS Warburg e JP Morgan – o
maior operador no mercado secundário de Cbonds e outros títulos da dívida brasileira, tanto no mercado interno,
quanto no externo).
São como “leões de chácara” dos investidores que aqui
aportam com malas de dólares e euros, atraídos pelas taxas
altíssimas estipuladas pelas autoridades monetárias brasileiras e que precisam de alguns insuspeitos fiscais e “corneteiros” de confiança (deles) que rezam a missa do mercado,
com um olho no padre e o outro no jogo de arbitragem
entre as taxas, realizada principal mente no pano verde das
tesourarias dos bancos comerciais – o coração do mercado.
E os bancos brasileiros não fazem feio. No campo da
rentabilidade dos grandes bancos do mundo (patrimônio
igual ou maior do que US$ 100 bilhões), há quatro sediados
no Brasil, quatro na Inglaterra, quatro no Canadá, três no
Japão e na Coreia do Sul, dois na Espanha e na Índia.
A seguir, a relação dos mais rentáveis, pelo indicador de
retorno sobre o patrimônio líquido (RPL), que indica a capacidade do banco gerar valor com recursos próprios.
1º) Banco Capital One (EUA; RPL de 20,4%, em 2021);
2º) Banco Ally Finantial (EUA, RPL de 19,3%, em 2021);
3º) Filial do Banco Santander (Brasil, RPL de 6% em 2010,
para RPL de 18,9%, em 2021);
4º) Banco Itaú Unibanco (Brasil, RPL de 24%, em 2010, e de
17,3%; em 2021, detentor de US$ 388 bilhões em ativos);
5º) Banco JP Morgan (EUA, RPL de 16,9% em 2010, detentor de US$ 3,7 trilhões em ativos);
6º) Banco do Brasil (RPL de 24%, em 2010, para 15,7%,
em 2021); e
7º) Banco Bradesco (Brasil, RPL de 22,3 %, em 2010, para
15,2%, em 2021).
Integram o mercado outras instituições, a saber. Bancos
de investimento (brasileiros e estrangeiros), como Safra,
Pactual, Votorantim, Deutsche Bank, CS First Boston , JP
Morgan, Morgan Stanley, Citibank, e BNP Paribas. Integram também o mercado Corretoras, Distribuidoras, Fundos de Pensão, Seguradoras e Empresas de capital aberto.
O assim chamado “mercado” é integrado também pelo
mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de cãmbio, e mercado de valores mobiliários.

Quarta-feira, 27 de abril de 2022
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Preços do aluguel comercial têm
maior elevação mensal desde 2014

S

egundo apuração do
Índice FipeZAP+,
os preços de venda
de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² se
mantiveram praticamente
estáveis em março de 2022
(-0,01%), enquanto os preços de locação do segmento
avançaram 0,58%: resultado
que corresponde à maior alta mensal desde novembro
de 2014, quando o índice
exibiu uma elevação mensal
de 0,70%.
A despeito desse resultado, as variações indicadas
pelo Índice FipeZAP+ para venda e locação desses
imóveis foram inferiores à
inflação mensal medida pelo IPCA/IBGE (1,62%) e
pelo IGP-M/FGV (1,74%).
Considerando as dez cidades onde o segmento é
monitorado, os preços de
venda desses imóveis avançaram em: Curitiba (1,20%),
Porto Alegre (0,32%), Niterói (0,30%), Campinas
(0,29%),
Florianópolis
(0,28%) e Rio de Janeiro
(0,04%) contrapondo-se as
quedas em Brasília (2,57%),
Salvador (0,54%), Belo Horizonte (0,41%) e São Paulo
(0,02%).

Em relação ao valor do
aluguel comercial, foram registradas variações positivas
em todas essas localidades:
Florianópolis (1,19%), Rio
de Janeiro (1,12%), Belo
Horizonte (0,72%), Campinas (0,61%), São Paulo
(0,44%), Brasília (0,39%),
Niterói (0,36%), Porto
Alegre (0,27%), Curitiba
(0,24%) e Salvador (0,01%).
Na análise dos últimos 12
meses, em média, os preços
de venda de imóveis comerciais caíram marginalmente
(0,09%), em contraste aos
preços de locação do segmento, que acumularam alta nominal de 3,55% nesse
horizonte temporal.
Comparativamente, ambas variações acumuladas
foram inferiores à inflação
do período, seja ela medida pelo IPCA/IBGE
(11,30%) ou pelo IGP-M/
FGV (14,77%). Individualmente, aumentos nos preços de venda dos imóveis
do segmento são observados apenas em: Curitiba
(7,20%), São Paulo (1,28%)
e Campinas (1%), contrastando com quedas em
Salvador (3,02%), Rio de
Janeiro (2,60%), Belo Ho-

rizonte (2,57%), Florianópolis (1,94%), Porto Alegre
(1,10%), Brasília (1,07%) e
Niterói (0,35%).
Quanto ao preço médio
de locação do segmento, as
altas apuradas em: Curitiba (6,89%), Rio de Janeiro
(5,02%), Niterói (4,96%),
Brasília (4,88%), São Paulo
(4,25%), Campinas (3,13%),
Florianópolis (1,90%), Belo
Horizonte (1,13%) e Porto Alegre (0,74%) se opuseram, conjuntamente, ao
recuo do aluguel comercial
em Salvador (3,05%).
Em março de 2022, o valor médio do m2 de imóveis
comerciais anunciados nas
cidades monitoradas pelo
Índice FipeZAP+ Comercial foi de R$ 8.466/m2, no
caso de imóveis comerciais
anunciados para venda, e de
R$ 38,60/m2 entre aqueles
destinados para locação.
Considerando todas as dez
cidades monitoradas pelo
Índice FipeZAP+ Comercial, a cidade de São Paulo
se destacou com o maior
valor médio tanto para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² (R$
9.832/m2 ), quanto para
locação desses imóveis (R$

46,08/m2 ). Já no Rio de
Janeiro, os preços médios
de venda e de locação de
salas e conjuntos comerciais anunciados na Internet
foram de R$ 9.104/m² e de
R$ 38,87/m², respectivamente.
Segundo o índice, pela
razão entre o preço médio
de locação e o preço médio
de venda, é possível obter
uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por investir em imóveis
com a finalidade de obter
renda com o aluguel. Para o
índice, o indicador resultante (rental yield) pode ser útil
para avaliar a atratividade de
salas e conjuntos comerciais
em relação a alternativas de
investimento disponíveis.
Em março de 2022, o
retorno médio do aluguel
de imóveis comerciais foi
apurado em 5,61% ao ano,
superando a rentabilidade
oferecida por imóveis residenciais (4,79% ao ano).
Todavia, graças à rápida elevação das taxas de juros no
país, a rentabilidade do aluguel (em ambos segmentos)
foi inferior ao retorno médio esperado de aplicações
financeiras de referência.

Turismo cresce 17,8% em fevereiro,
mas inflação e juros atrapalham

E

m fevereiro, o faturamento do turismo
nacional
cresceu
17,8%, na comparação com
o mesmo período de 2021.
Em termos absolutos, o setor faturou R$ 13,2 bilhões.
Esta variação tem se mantido
positiva por 11 meses. Em
comparação ao segundo mês
de 2020, porém, o saldo ainda é negativo (-15,7%): redução de quase R$ 2,5 bilhões
em termos monetários. Os

números são do levantamento do Conselho de Turismo
da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
Embora algumas pessoas tenham deixado de viajar
durante a pandemia e economizaram para fazê-lo num
momento mais propício – o

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/E: Nos termos da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ficam os Srs. Acionistas da
Leblon H3 Participações S.A. (“Cia.”) convocados a comparecer à AGO/E
da Cia., a qual será realizada no dia 23/05/2022, às 9h, excepcionalmente,
nos termos do § 2º do art. 124 da Lei das S.A., na R. Rainha Guilhermina
nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441-120, na RJ/RJ, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) discussão, exame e votação das contas
dos administradores e DFs referentes aos exercícios sociais encerrados em
31/12/2018, 2019, 2020 e 2021; (ii) ratificação da destinação do resultado dos
exercícios sociais encerrados em 31/12/2018, 2019 e 2020; e (iii) destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; Em AGE: (i) discussão, exame e votação da proposta de aumento do capital social da Cia.
no montante de R$161.116,00 (cento e sessenta e um mil, cento e dezesseis
reais), mediante a emissão de 161.116 (cento e sessenta e uma mil, cento
e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii)
discussão, exame e votação da alteração do Estatuto Social da Cia., de forma
a (a) modificar o art. 5º, em caso de aprovação do item (i) da AGE acima e,
(b) atendendo a solicitação de acionistas da Cia., alterar o Capítulo III, para
refletir nova composição da Diretoria; (iii) caso aprovadas as matérias do item
(ii) da AGE acima, a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.;
(iv) discussão, exame e votação de proposta(s) para alienação da Cia. e/ou
de seus ativos, conforme solicitado por acionistas da Cia.; e (v) caso aprovado
o item (ii)(b) e/ou o item (iv) da AGE acima, eleição de novo(s) membro(s) da
Diretoria, conforme solicitado por acionistas da Cia.. A administração da Cia.
esclarece que todos os documentos pertinentes se encontram à disposição
dos acionistas na R. Rainha Guilhermina nº 75, 1º andar, Leblon, CEP 22441120, na RJ/RJ. RJ, 20/04/2022. Administradores da Cia.
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - SINCOFARMA-RIO
Sede Própria: Av. Almirante Barroso,02 - 16º e 17º andares - Centro-RJ
CEP 20031-000 - Tel.: (21) 2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51
EDITAL - De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro
para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia
02 de maio de 2022. A ASSEMBLEIA OCORRERÁ DE FORMA HÍBRIDA,
PARA OS QUE NÃO PUDEREM ESTAR PRESENTE, ESTAREMOS
DISPONIBILIZANDO LINK DA PLAFORMA ZOOM, às 12h, em Primeira
Convocação e 12:30h, em Segunda Convocação, com qualquer número de
presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta: 1- Autorização para o
Sincofarma-Rio ingressar na Justiça, contra a redação da regulamentação
do Decreto Nº 48.039, que foi mudada no Artigo 1º, prejudicando o comércio
farmacêutico do Rio de Janeiro. Segue abaixo alteração no Artigo 1º: Texto
original: “Art. 1º A suspensão da aplicação do regime de substituição tributária
nas operações de saída interna prevista no art. 22, parágrafo único, I, da Lei
nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, abrange as mercadorias relacionadas
no Anexo Único, quando produzidas por cachaçarias, alambiques ou por
estabelecimentos industriais localizados no Estado do Rio de Janeiro.” Texto
com alteração: “Art. 1º A suspensão da aplicação do regime de substituição
tributária nas operações de saída interna dos itens 03, 39, 40 e 72, do Anexo I,
do Regulamento do ICMS - RICMS -, Decreto nº 27.427, de 17 de novembro de
2000, se aplica a todos os produtos, sejam eles produzidos no Estado do Rio
de Janeiro ou não.”; 2 - Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2022.
Felipe Antônio Terrezo - Presidente.

que gerou uma demanda reprimida que deve manter o
setor aquecido ao longo do
ano –, a inflação tem limitado os gastos, até mesmo com
os bens de consumo essenciais. Além disso, os juros são
outro desafio. Muitas famílias optam pelo pagamento
parcelado, e os juros se acumulam no valor final, dificultando a aquisição de serviços
ligados ao turismo.
Para Mariana Aldrigui, pre-

sidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, os
dados positivos apresentados
nos últimos 11 meses é uma
excelente notícia, pois sinaliza
que, em breve, o setor pode
voltar a gerar empregos. Entretanto, ainda serão necessários meses (ou, talvez, anos)
para a retomada do mesmo
volume de recursos gastos no
turismo em 2019 e 2014 (os
dois melhores anos da década
passada para a área).

CBO HOLDING S.A.
Cia. Aberta - CNPJ/ME nº 14.882.295/0001-81
NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
ATA DA AGO: 1. Data, Horário e Local: Aos 18/04/2022, às 10h, situada na
Travessa Braga nº 2, na cidade de Niterói, RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2.
Convocação e Presença: Dispensada a publicação do edital de convocação
tendo em vista a presença de acionistas representando 100% do capital
social da Cia., nos termos do art. 124, §4° da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Registra-se, ainda, a presença (i) do Sr. Anderson C. V. Dutra, representante
da KMPG – Auditores Independentes, auditor independente da Cia.) e (ii)
dos diretores da Cia., em atendimento ao disposto no art. 134, §1° da Lei das
S.A. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gabriel Felzenszwalb e
secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Publicação e Divulgação: Foram
publicados, de acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as DFs acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório
dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2021 foram disponibilizados no dia 08/03/2022 nas páginas na rede
mundial de computadores da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na
página de Relações com Investidores da Cia., e publicado no jornal Monitor
Mercantil na edição do dia 31/03/2022, simultaneamente na versão impressa
e digital. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, também foram colocados à disposição
dos acionistas na sede da Cia. e divulgados na página eletrônica da CVM
com a devida antecedência, nos termos da Lei das S.A. 5. Ordem do Dia: (i)
Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o relatório anual da administração e as DFs da Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração;
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social
encerrado em 31/12/2021; e (iii) fixar o montante global anual da remuneração
da administração da Cia. para o exercício social de 2022. 6. Deliberações:
Após as discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas deliberaram: (i) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores e as DFs, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, das notas explicativas e do relatório anual da administração
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta da administração para destinação do
lucro líquido do exercício no valor de R$ 172.801.143,30 para amortização
da conta de prejuízos acumulados da Cia.; (iii) aprovar, por unanimidade e
sem ressalvas, a fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Cia., para o exercício social de 2022, em até R$ 11.529.630,31.
7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o
presidente declarou a Assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a
lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
o art. 130, §1°, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão
das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §2° da Lei das S.A.,
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente
da mesa: Gabriel Felzenszwalb. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II H Fundo de Investimento em Participações; Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria
Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Finarge Armamento Genovese
Srl. Confere com original lavrada em livro próprio. Niterói, 18/04/2022. Mesa:
Gabriel Felzenszwalb - Presidente; Ricardo Wagner - Secretário. Jucerja
nº 4857070 em 25/04/2022.
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Perfil do investidor precisa estar em sintonia com valor investido
Analista explica vantagens e desvantagens dos certificados de recebíveis

C

om a taxa básica de juros, a Selic, em 11,75% ao
ano, o maior patamar dos
últimos cinco anos, a renda fixa vem se tornando
mais atrativa para os investidores. Nesse contexto,
os CRIs (Certificados de
Recebíveis Imobiliários) e
CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
podem apresentar oportunidades interessantes para
o investidor. A avaliação
é de Rob Correa, analista
de investimentos CNPI e
fundador da Hedgepoint,
escola de educação financeira.
Segundo ele, a principal
diferença entre ambos os
ativos é a origem de seus
recebíveis a serem securitizados. “No caso dos CRIs,
seu lastro é um crédito relacionado a financiamentos de imóveis residenciais
ou comerciais e contratos
de aluguéis de longo pra-

zo. Já os CRAs possuem
lastro ligado à produção,
beneficiamento ou comercialização de produtos do
agronegócio. Ainda, CRIs
e CRAs possuem remunerações específicas, prazos
distintos e valores de recebíveis bastante diferentes”, explica.
De acordo com o analista, os Certificados de
Recebíveis chamam muito
a atenção devido às vantagens tributárias. “A classe
é isenta de Imposto de
Renda e de Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF).
Sendo assim, a rentabilidade apresentada ao investidor já é líquida, sem
descontos. Quanto aos
custos, não há taxa de administração sobre os certificados, além de muitas
corretoras tornarem possível a isenção da taxa de
custódia ou corretagem”,
diz.

Confusão de segmentos
Há quem confunda os
CRIs e CRAs com LCIs e
LCAs, as letras de crédito
dos segmentos imobiliário
e do agronegócio. “As diferenças entre as classes são
significativas.
O comprador de uma letra de crédito se expõe ao
risco da própria instituição
financeira que a emitiu, ou
seja, caso o banco emissor
enfrentar problemáticas
de liquidez, o investidor
será diretamente afetado. Já no caso dos CRIs e
CRAs, a diferença é que o
risco ao qual o investidor
é exposto é o das operações de crédito que constam nos certificados, não
dependendo do risco da
empresa securitizadora. O
que importa nesse caso é a
capacidade de pagamento
de quem tomou o crédito
da operação para financiar
imóveis ou comprar má-

quinas agrícolas”, esclarece.
Correa ainda alerta que,
apesar de suas vantagens,
os CRIs e CRAs são investimentos mais arrojados que
CDBs e Tesouro Direto,
por exemplo, pois não contam com a cobertura de garantia do FGC, disponível
para a maioria dos títulos
de renda fixa. Outro ponto
dos certificados é que eles
têm liquidez restrita, sendo
uma opção não indicada para quem não quer manter o
investimento até a data de
vencimento.
Mas como escolher qual
o melhor CRI ou CRA a
investir? Rob Correa recomenda que antes de tudo o
investidor tenha definidas
as suas expectativas e metas
de forma que possa encaixá-las nas principais características do papel oferecido: “Recomendo que seja
definido o perfil do investidor juntamente ao objetivo

Como se preparar para investir em criptoativos?
Divulgação

Por Jorge Priori

C

onversamos com
três especialistas do
mercado de criptoativos sobre como uma
pessoa que não conhece
este mercado pode se preparar para investir nele com
consciência e segurança.
Além disso, como se trata
de um mercado cujo idioma
é o inglês, também perguntamos o que pode ser
feito para se driblar a falta
de conhecimento da língua
inglesa.
Daniel Coquieri, CEO
da Liqi, fintech de ativos digitais baseada em
blockchain
A pessoa tem que buscar
informação, conteúdo. Ela
não pode entrar no discurso
de “compre criptomoedas
porque você vai ficar rico”. A
pessoa não tem que ficar um
expert, mas ela tem que entender, minimamente, o que
é a tecnologia e a sua tese, o
porquê de ela estar fazendo
esse investimento e quais são
os seus riscos. A própria Liqi
tem o Hora Cripto todo dia
de manhã no Youtube, falando sobre o mercado, tendências e riscos.
Com relação ao inglês,
nós temos cada vez mais
conteúdos em português
sobre criptomoedas, DeFi
e blockchain, e influcienciadores brasileiros que falam
sobre o mercado, como o
Felipe do canal Bitnada, a
Escola Cripto, o Rodolfo
do Vamos pra Bolsa, que
vem falando bastante de
criptomoedas, e o Charles
do Economista Sincero.
Nós também temos muitos
sites de notícias em português, muitos deles replicando rapidamente notícias
que saíram em inglês em
portais dos Estados Unidos, por exemplo.
As tendências desse
mercado nascem nos Es-

final para o valor investido.
É importante estar ciente
do risco de cada papel, além
de considerar o prazo da
aplicação e a possibilidade
de se precisar do dinheiro
alocado antes do prazo de
vencimento. Outro ponto
é comparar rentabilidade e
prazos oferecidos com as
mesmas variáveis de outros
investimentos recomendados para o mesmo perfil”.
A fim de optar pela remuneração entre pré, pósfixado ou atrelado à inflação, o analista recomenda
se atentar ao objetivo ligado
ao dinheiro investido: “Caso o investidor tenha uma
aspiração de curto prazo e
precisará do montante para
uma viagem ou gasto significativo, é interessante optar
pela modalidade pré-fixada,
pois o investidor saberá
com exatidão quanto seu
capital irá render e poderá
resgatar na data programada”.

tados Unidos ou nascem
em inglês. Há alguns anos,
uma pessoa que não tivesse
inglês teria muitas dificuldades neste mercado, pois
não teria como beber água
diretamente da fonte. Atualmente, isso não é mais um
impeditivo total para aprender e conhecer o mercado
de criptomoedas, pois nós
temos muito conteúdo em
português.
Orlando Telles, sóciofundador e diretor de
research da Mercurius
Crypto, casa de pesquisa
em criptoativos
Pelo mercado de cripto
tratar-se de um mercado
internacional, existe a barreira do idioma para a maioria dos usuários, visto que
tanto as informações dos
projetos, portais de notícias
mais relevantes e aplicações
tendem a estar em inglês.
Posto isso, alguns caminhos para superar esse gargalo são a utilização de
ferramentas
simultâneas
de tradução como Google
Tradutor e DeepL, além
de buscar conteúdos em
português, mas sempre
observando as fontes e a
transparência das pessoas
de quem você está consumindo o conteúdo.
Também existem alguns
portais e aplicações com

conteúdos em português
bem aprofundados como
a Coindesk Brasil, Future
of The Money e Mercurius
Academy.
Vanessa Nicola, analista de criptomoedas e sócia da Quantzed Criptos,
escola de tecnologia e
educação financeira para
investidores
Até meados de 2020,
não se encontrava em língua portuguesa material
de qualidade para entender
o básico ou aprofundar
o conhecimento no mercado de criptoativos. Com
o novo ciclo de alta ocorrido em 2021 e o aumento
expressivo da demanda por
esse tipo de conteúdo, especialmente vindo de investidores do mercado tradicional da bolsa de valores,
alguns veículos de research
e portais educativos saíram
na frente, inserindo especialistas da área em suas
equipes e produzindo um
material mais qualificado.
Um deles foi a Quantzed,
empresa consolidada na
área de educação financeira,
que inaugurou o setor de
análise de criptoativos.
É verdade que a disponibilidade de conteúdo
em língua inglesa ainda é
muito maior, mas vejo que
produtos qualificados têm

sido oferecidos ao investidor brasileiro, público que
é cada vez mais exigente
com relação às informações
que recebe. É muito positivo que o investidor não se
contente mais com vídeos
propagandistas e rasps, e
prefira adquirir um conhecimento mais sólido. Essa
busca de conhecimento de
maior valor é essencial, dado que a tendência é que o
mercado de criptoativos se
expanda muito nos próximos anos. Estar preparado
para isso pode ser um divisor de águas.
Assim como qualquer investimento em ativos financeiros, a melhor preparação
é a psicológica. De nada
adianta ter conhecimento
detalhado sobre todos os
aspectos do mercado, se
não houver controle mental
para tomar as decisões com
raciocínio claro, e não por
impulso.
É preciso ter cuidado
com grandes promessas de
ganhos rápidos e exorbitantes e com a própria ambição, pois em um mercado
com uma volatilidade muito
alta, torna-se mais fácil ser
influenciado a pensar que se
pode enriquecer rápido. De
modo algum, isso é verdade.
Com cautela e persistência,
os ganhos são muito mais
alcançáveis.

Já na situação de uma
necessidade básica de
construção de uma reserva de emergência ou
de oportunidade, há mais
vantagem de se considerar títulos pós-fixados, que
sofrem influência da Selic
ou do CDI.
“Em uma terceira situação,
indico papéis atrelados à inflação para a composição de
um portfólio consolidado de
renda fixa, a fim de proteger
o investidor do impacto que
os índices de inflação têm
em sua rentabilidade real. Para mim, essa modalidade é a
mais interessante e a que paga mais prêmios no momento. Em tempos de Selic com
uma alta precificação e IPCA
galopante, títulos atrelados à
inflação quando bem gerenciados auxiliam o investidor
a proteger seu patrimônio e
auferir prêmios interessantes”, esclarece.

Vale e Nippon Steel:
Desenvolver soluções
de descarbonização

A

Daniel Coquieri, Orlando Telles e Vanessa Nicola

Reserva de emergência

mineradora Vale e
a japonesa Nippon
Steel Corporation
assinaram um Memorando
de Entendimento para buscar soluções siderúrgicas
com foco no processo de
produção carbono neutro
de aço. O fato foi divulgado nesta terça-feira em nota
assinada pelo Diretor Executivo de Relações com Investidores da Vale, Gustavo
Duarte Pimenta.
A Vale e a Nippon Steel
pretendem estudar e explorar em conjunto soluções de
uso de metálicos como direct
reduced iron (DRI) e o ferro
gusa produzido pela tecnologia Tecnored; e uso de briquetes verdes da Vale no processo de fabricação de ferro
e outros produtos de menor
pegada de carbono, como
pelotas. “Esta iniciativa contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir
15% das emissões líquidas de
Escopo 3 até 2035”, explicou
Pimenta.

Além disso, a Vale busca reduzir suas emissões
absolutas de Escopo 1 e 2
em 33% até 2030 e alcançar
neutralidade até 2050, em
linha com o Acordo de Paris, liderando o caminho em
direção à mineração sustentável. Sobre a Nippon Steel
A Nippon Steel é a maior
produtora integrada de aço
do Japão e uma das principais do mundo.
Além de suas seis siderúrgicas no Japão, a Nippon
Steel fabrica uma ampla
gama de produtos de aço
de valor agregado em mais
de 15 países, identificando
seus pontos fortes em três
áreas estratégicas de negócios: produtos de aço de
alta qualidade para automóveis; recursos e energia; e
engenharia civil, construção
e ferrovias. A Nippon Steel
realiza pesquisa e desenvolvimento em três grandes
centros e seis laboratórios
em siderúrgicas, todos no
Japão.

UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ Nº 33.192.105/0001-49 - NIRE Nº 33.2.0279772-1
Reunião de Sócios Quotistas: Edital de Convocação: Ficam convocados os
senhores quotistas da UNIDOS IMOBILIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA,
a comparecerem à Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 05 de maio de
2022, às 10:00 horas em primeira convocação, com a presença de sócios
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social e, em segunda convocação, às 10:30 horas, com qualquer número de
sócios presentes, na Avenida Rio Branco, nº 26 – 15º andar – parte – Centro –
CEP 20.090-001, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Mudança da
Administração e Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em 29/04/2022, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2021; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente
divulgados aos acionistas da Companhia desde 22/03/2022, os quais se acham à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então.
Rio de Janeiro, 20/04/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
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Previsão do mercado é de inflação ainda mais alta BlueCity é o novo

centro de economia
circular de Roterdã

Taxa de juros também deve subir

O

mercado financeiro está mais
pessimista sobre
inflação e taxa de juros. A
previsão é que a inflação
vai fechar o ano em 7,65%.
Há quatro semanas a projeção era que o IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo) de 2022 seria de
6,86%, mais que o dobro da
meta do BC, que é de 3,5%
com tolerância de 1,5 ponto
percentual. A taxa básica de
juros, a Selic, saiu do patamar de alta de 13,00% ao
ano para 13,25% (segunda
alta seguida).
“Essas projeções deverão
se manter elevadas para os
próximos meses, podendo a chegar a níveis de 8%
a.a para o IPCA em 2022”,
calcula Roberto Ivo, economista e professor da Escola Politécnica da UFRJ. Ele
disse à reportagem do Monitor Mercantil que o Banco
Central está tendo dificuldades de quebrar as expectativas inflacionárias com os
movimentos mais bruscos
da taxa de juros (veja a entrevista abaixo).
O levantamento coletado
semanalmente pelo Banco
Central, o Boletim Focus,
contendo a opinião de mais
de 100 instituições financeiras não foi publicado nas últimas 3 semanas por causa da
greve dos servidores. Somente nesta terça-feira (26), o BC
voltou a divulgar o relatório.
O Boletim é divulgado toda
segunda-feira, com o resumo das estatísticas calculadas
considerando as expectativas
de mercado coletadas nos 30
dias corridos até a data de referência do relatório.

O Relatório Focus veio
com números piores que
a projeção anterior. O
que isso significa?
Roberto Ivo - De acordo
com o Relatório Focus, o
IPCA para o ano de 2022 ficou ao redor de 7,65% a.a.,
ultrapassando o limite superior da meta de inflação,
que se encontra em 5% a.a.
Para os anos de 2023, 2024
e 2025, a variação de preços
foi estimada em 4,00% a.a.,
3,20% a.a. e 3,00%, respectivamente. No primeiro caso, ainda há uma inércia inflacionária carregada desde
2021 (depreciação do real
ante ao dólar, aumentos recorrentes dos combustíveis,
os quais atingem o consumo das famílias e setores de
logística e transporte) e que
será acomodada somente
nos anos subsequentes ao
ano atual. Assim, essas projeções deverão se manter
elevadas para os próximos
meses, podendo a chegar
a níveis de 8% a.a. para o
IPCA em 2022 e acima da
meta para 2023(3,5%), 2024
(3,5%) e 2025 (3,25%) respectivamente.
Como avalia a condução do BC?
- O Banco Central está
tendo dificuldades de quebrar as expectativas inflacionárias com os movimentos mais bruscos da taxa de
juros. Por isso, ainda se espera uma Selic em 13,25%
no fim de 2022, 9,00% no
de 2023, 7,50% no de 2024
e 7,00% no de 2025. Na
minha visão, a Selic deverá alcançar 13,5% a.a. para
2022, e nos próximos anos
ficar em 10%a.a. (2023), 8%

E

Roberto Ivo:’Essas projeções deverão se
manter elevadas para os próximos meses’

a.a. (2024) e 7% a.a. (2025).
O que deve acontecer
com o Produto Interno
Bruto (PIB)?
- Como resultado, o PIB
deverá ainda se encontrar
numa região deprimida para 2022, ou seja, 0,65% a.a.
(do ponto de vista real) e
com recuperação lenta para 2023 (1,00%a.a.), 2024 e
2025 (2,00%a.a.). De qualquer forma, esperamos que
o PIB feche o ano de 2022
entre uma pequena contração de -0,5% e 0% em
2023. Para 2024 e 2025, o
valor deve ficar em 1%. Isso
decorre ainda de um mercado de trabalho fraco, com
renda média do trabalha-

dor deprimida, e serviços
e indústria ainda enfraquecidos, ressacado dos efeitos
pandêmicos e pressão de
alta de custos na cadeia de
suprimentos dos principais
setores do país, como o automobilístico.
Que impacto poderá ter o
novo confinamento na China por causa da Covid-19?
- O fato de muitos centros de distribuição estarem
na China, e agravado pelo
confinamento, a restrição
da oferta afetará os produtos que de lá se originam
com aumentos de custos (e
consequentemente preços)
e repasses inevitáveis ao
consumidor.

m Roterdã, o maior
porto marítimo da
Europa, a adaptação climática está se tornando um impulsionador
do empreendedorismo inovador e do desenvolvimento urbano, transformando
a segunda maior cidade da
Holanda em uma cidade de
vanguarda verde e circular
metrópole.
A chamada BlueCity, um
ecossistema exemplar de
empreendedores da economia circular, está no centro
desse esforço, pois Roterdã
aspira dar uma contribuição
significativa para o objetivo geral do país de ter uma
economia sustentável e totalmente circular até 2050.
“Este prédio costumava
ser uma piscina, agora foi
reaproveitado e é o lar de
empreendedores iniciantes,
que estão trabalhando em
projetos inovadores de economia azul”, disse Jeanette
Verdonk, gerente de marketing da BlueCity.
Situada em localização
privilegiada, às margens
do rio Maas e com vista
para duas das pontes icônicas de Roterdã, Erasmusbrug e Willemsbrug,
a incubadora de empresas
BlueCity abriga cerca de
40 jovens empreendedores
que trabalham em soluções inovadoras de economia circular e constantemente em busca de novas
oportunidades.
Nienke Binnendijk, diretor do BlueCity Lab, o
primeiro biolaboratório do
mundo, explicou que a ideia
que norteia os esforços dos
empreendedores é criar ciclos de materiais fechados,
onde os resíduos se tornem
matéria-prima.
Swgundo a agência Xinhua, a BlueCity se concentra em iniciativas de sus-

tentabilidade e desperdício
zero, marcando uma “mudança radical” dos negócios
como de costume, explicou
Binnendijk. O BlueCity
Lab, em especial, oferece
espaço para diversos processos de fabricação que
utilizam microrganismos,
onde os empreendedores
podem desenvolver e testar
seus protótipos.
Um princípio orientador na construção circular
é “usar recursos residuais,
observar qual material está
disponível como fluxo residual”, disse o arquiteto Jan
Jongert, cofundador da Superuse Studios, que ajudou
a transformar a área do porão em espaços de produção e escritórios.
“A ideia é criar um protótipo de cidade circular em pequena escala, que possa funcionar em grandes cidades”,
disse ele. Cerca de 90 por
cento da ala circular de escritórios, com 100 locais de trabalho para empreendedores
sustentáveis, foi reconstruída
com material reciclado, economizando um total de 60 toneladas de CO2. “Ao conectar os resíduos à necessidade
de materiais, você minimiza o
impacto ao meio ambiente”,
informou Jongert. BlueCity
também abriga sua empresa,
que visa promover o design e
a construção circulares.
“Transformar hélices de
turbinas eólicas em móveis
ou equipamentos de playground é o que nossa nova
startup faz”, disse ele, mostrando fotos de um playground em Roterdã. Cerca
de 20.000 hélices de turbinas
eólicas são descartadas por
ano. Estes ainda não são recicláveis, disse o arquiteto,
explicando a ideia por trás do
novo conceito circular de sua
empresa, também desenvolvido na BlueCity.

CDGN Logística S.A.
CNPJ/MF nº 05.484.996/0001-71
Balanço Patrimonial (Em milhares de Reais)
2021

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Total dos ativos circ.
Ativo não circulante mantido para venda
Não Circulantes
Adiantamento a fornecedores ANC
Impostos a recuperar ANC
Impostos diferidos ANC
Depósito judicial
Partes relacionadas ANC
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circ.
Total dos ativos

2020

9.240 17.125
8.807 12.371
730
–
846
807
8.396
–
636 4.176
28.655 34.479
– 7.879
9.030
335
1.664
843
174
565
3.034 3.082
3.867
602
47.454 49.375
492
474
65.715 55.276
94.370 97.633

Passivos
Circulantes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas PC
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Dividendos propostos
Adiantamentos de clientes
Total dos passivos circ.
Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos PNC
Partes relacionadas PNC
Impostos diferidos PNC
Provisão para contingências
Total dos passivos não circ.
Capital social
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do PL

2021

2020

4.935 4.988
9.616 8.482
– 1.069
1.218 1.115
1.995 1.664
1.696
565
4.568 6.817
24.028 24.700
9.491
440
–
3.495
13.426
38.806
946
16.978
186
56.916
94.370

18.168
–
389
3.728
22.285
38.806
548
10.705
589
50.648
97.633

Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021
2020
79.055
59.809
(51.483) (45.753)
27.572
14.056
(11.886) (9.671)
(3.955)
634
11.731
5.019

Receita líquida de vendas
Custo de vendas e serviços prestados
Lucro bruto
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro operacional

Resultado financeiro líquido
Lucro antes do IR/CS
IR/CS-corrente
IR/CS-diferido
Lucro líquido do exercício
Lucro por ação – R$

2021
(1.713)
10.018
(2.054)
–
7.964
0,2052

2020
(327)
4.692
(2.302)
167
2.557
0,0659

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido – Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Em 31 de dezembro de 2019
Lucro Líquido do exercício
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Dividendos propostos
Retenção dos lucros acumulados
Em 31 de dezembro de 2020
Lucro Líquido do exercício
Realização do ajuste de avaliação patrimonial
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Dividendos propostos
Retenção dos lucros acumulados
Em 31 de dezembro de 2021

Capital Reserva
Reserva de Ajustes de avaliação Lucros ou Prejuízos Total do patrisocial
legal retenção de lucros
patrimonial
acumulados mônio líquido
38.806
420
8.347
1.083
–
48.656
–
–
–
–
2.557
2.557
–
–
–
(494)
494
–
–
128
–
–
(128)
–
–
–
167
–
(167)
–
–
–
–
–
(565)
(565)
–
–
2.191
–
(2.191)
–
38.806
548
10.705
589
–
50.648
–
–
–
–
7.964
7.964
–
–
–
(403)
403
–
–
398
–
–
(398)
–
–
–
783
–
(783)
–
–
–
–
–
(1.696)
(1.696)
–
–
5.490
–
(5.490)
–
38.806
946
16.978
186
–
56.916

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Fluxo De Cx Das Atividades Operac.
Lucro antes de IR/CSLL
Ajustes p/ reconc. o prej. do exerc. c/ o caixa gerado
pelas atividades operac.:
Depreciações e amortizações
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Impostos diferidos
Provisão para contingências
Juros sobre empréstimos
Baixa líquida de imobilizado
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras (despesas) receitas
Red. (aum.) de ativos:
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Partes relacionadas
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Aum. (red.) de passivos:
Fornecedores
Obrigações sociais trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
Caixa gerado pelas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Encargos de empréstimos pagos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Fluxo De Cx Das Atividades De Invest.
Alienação ativo não corrente mantido para venda
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Cx aplicado nas atividades de invest.
Fluxo De Cx Das Atividades De Financ.
Captação de empréstimos
Pagamento de principal
Pagamento de dividendos
Cx gerado pelas (aplicado nas) atividades de financ.
Aum. Do Cx E Equiv. De Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aum. Do Cx E Equiv. De Caixa

2021
10.018

2020
4.692

7.035
1.459
–
(233)
1.824
3.537
–
(1)

8.011
367
(168)
2.098
1.232
883
(2.130)
–

2.105
(730)
(860)
(3.265)
(5.268)
(356)

(1.427)
–
(398)
1.069
–
(5.860)

(52)
103
768
(2.249)
(629)
13.206
(2.490)
(1.722)
8.994

2.031
628
715
4.189
–
15.932
(2.302)
(1.074)
12.556

–
(6)
(8.648) (13.355)
(21)
(109)
(8.669) (13.470)
–
(7.645)
(565)
(8.210)
(7.885)
17.125
9.240
(7.885)

10.237
(7.129)
(1.599)
1.509
595
16.530
17.125
595

Diretoria
José Alcides Santoro Martins – Diretor Técnico Comercial
João Carlos Gonchorosky – Diretor Adm. Financeiro
Danilo Almeida de Oliveira – Contador CRC: BA 036.981/O-4

As Demonstrações Financeiras completas, as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na Sede da Companhia.
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CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A
CNPJ Nº 20.513.991/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em Reais
ATIVO
2021
2020
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades (Nota 4)
383.400,43
1.282.319,10
Contas a Receber (Nota 5)
2.003.896,19
2.499.584,92
Impostos a Recuperar (Nota 6)
2.862.705,09
2.623.413,18
Adiantamentos a Funcionários
778.406,76
4.357,62
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 7)
1.817.712,40
861.906,25
Devedores Diversos (Nota 8)
867.613,02
1.259.932,34
Total do Ativo Circulante
8.713.733,89
8.531.513,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
124.111,43
2.013.883,82
- Despesas do Exercício Seguinte (Nota 9)
96.783,92
174.445,23
- Depósitos Judiciais (Nota 10)
27.327,51
1.839.438,59
Imobilizado (Nota 11)
2.391.935,86
2.187.266,89
Intangível (Nota 12)
116.152.597,66 106.213.599,48
Total do Ativo Não Circulante
118.668.644,95 110.414.750,19
TOTAL DO ATIVO
127.382.378,84 118.946.263,60
PASSIVO
2021
2020
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais (Nota 13)
8.452.567,74
6.052.048,19
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)
7.527.290,26
3.691.698,79
Honorários e Salários a Pagar
2.416.708,84
1.670.089,93
Obrigações Sociais (Nota 15)
3.368.132,32
3.527.251,03
Obrigações Tributárias e Fiscais (Nota 16)
9.410.221,69
1.815.377,82
Provisões Exigíveis (Nota 17)
1.829.228,79
1.340.203,90
Provisões Contingências Jurídicas (Nota 18) 1.528.721,88
1.818.468,20
Adiantamento de Cliente (Nota 19)
49.862.439,58 36.522.065,60
Parcelamentos de Tributos (Nota 20.1)
4.262.264,10
3.591.280,27
Obrigações c/o Poder Concedente (Nota 21) 4.500.000,00
6.554.631,78
Total do Passivo Circulante
93.157.575,20 66.583.115,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Fornecedores Nacionais (Nota 13)
5.193.584,28
1.094.112,10
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14)
708.597,35
7.440.664,57
Parcelamentos de Tributos (Nota 20.2)
8.608.978,84
6.589.992,64
Obrigações com o Poder Concedente (Nota 21) 42.000.000,00 43.500.000,00
Total do Passivo Não Circulante
56.511.160,47 58.624.769,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Subscrito (Nota 22)
14.000.000,00 14.000.000,00
Prejuízos Acumulados
(36.286.356,83) (20.261.621,22)
Total do Patrimônio Líquido
(22.286.356,83) (6.261.621,22)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 127.382.378,84 118.946.263,60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em Reais
2021
2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(Nota 23)
73.776.322,58 67.908.533,58
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos
(Nota 24)
(62.517.555,78) (44.940.824,08)
Custos de Construção
(13.509.824,27) (20.120.371,14)
(2.251.057,47) 2.847.338,36
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS (10.863.444,09) (11.755.596,67)
Despesas Administrativas
(7.505.735,11) (3.041.642,55)
Despesas Gerais
(3.268.093,72) (8.724.023,82)
Despesas Tributárias
(89.615,26)
(89.182,51)
Outras Despesas e Receitas
99.252,21
Despesas com Provisões de
Contingências Jurídicas
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (13.114.501,56) (8.908.258,31)
RESULTADO FINANCEIRO (Nota 25)
(2.013.355,90) (2.115.026,74)
Receitas Financeiras
104.915,50
38.640,08
Despesas Financeiras
(2.118.271,40) (2.153.666,82)
LUCRO(PREJUÍZO) ANTES DO
IRPJ E CSLL
(15.127.857,46) (11.023.285,05)
Provisão do IRPJ
(93.158,76)
Provisão da CSLL
(34.257,16)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
(15.127.857,46) (11.150.700,97)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - Em Reais
Capital Social
Reserva de Lucros
Lucros
A
Reserva
Reserva
(Prejuízos)
Especificação
Subscrito
Integralizar
Legal de Lucros
Acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
14.000.000,00
(8.798.799,82)
5.201.200,18
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 25)
(312.120,43)
(312.120,43)
Prejuízo do Exercício
- (11.150.700,97) (11.150.700,97)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
14.000.000,00
- (20.261.621,22) (6.261.621,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 26)
(896.878,15)
(896.878,15)
Prejuízo do Exercício
- (15.127.857,46) (15.127.857,46)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
14.000.000,00
- (36.286.356,83) (22.286.356,83)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
MÉTODO INDIRETO - Em Reais
2021
2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(15.127.857,46) (11.150.700,97)
Ajustes por:
Depreciação/Amortização
3.801.368,79
2.677.244,88
Baixa Imobilizado/Intangível
Ajuste de Exercícios Anteriores
(896.878,15)
(312.120,43)
Prejuízo Líquido Ajustado
(12.223.366,82) (8.785.576,52)
(Aumento) Redução de Ativos
Operacionais
808.633,24 (1.955.515,27)
Contas a Receber
495.688,73
(879.923,81)
Impostos a Recuperar
(239.291,91)
(637.732,53)
Adiantamentos a Funcionários
(774.049,14)
10.110,32
Adiantamentos a Fornecedores
(955.806,15)
(107.700,40)
Devedores Diversos
392.319,32
(59.287,83)
Realizável a Longo Prazo
1.889.772,39
(280.981,02)
Aumento (Redução) de Passivos
Operacionais
27.357.326,60 30.787.036,19
Fornecedores Nacionais
6.499.991,73 (1.556.627,50)
Honorários e Salários a Pagar
746.618,91
830.480,62
Obrigações Sociais
(159.118,71) 2.981.412,27
Obrigações Tributárias e Fiscais
10.284.813,90
6.523.335,19
Provisões Exigíveis
489.024,89 (5.346.225,62)
Provisões Contingências Jurídicas
(289.746,32) (1.185.045,39)
Adiantamento de Cliente
13.340.373,98 25.456.563,54
Contrato de Concessão
(3.554.631,78) 3.083.143,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE
ATIVIDADES OPERACIONAIS
15.942.593,02 20.045.944,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aquisição (Baixa) de imobilizado e
Intangível
13.945.035,94 20.506.850,41
Aquisição (Baixa) de Investimentos
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(13.945.035,94) (20.506.850,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
Empréstimos e Financiamentos
(2.896.475,75) 1.615.543,87
Integralização de Capital
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(2.896.475,75) 1.615.543,87
Aumento/Redução Líquida no Caixa e
Equivalentes de Caixa
(898.918,67) 1.154.637,86
Caixa e Equivalentes de Caixa no início
do exercício
1.282.319,10
127.681,24
Caixa e Equivalentes de Caixa no final
do exercício
383.400,43
1.282.319,10
(898.918,67) 1.154.637,86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
linear ao longo do prazo dos 35 anos da concessão do Lote 2 dos Cemitérios da
Cidade do Rio de Janeiro a qual se inicia em 01 de julho de 2014. (a) Direito de
Outorga (Concessão): A concessão obtida pela Companhia junto ao poder
concedente se enquadra como um contrato de exploração. Dessa forma, o
direito de outorga da concessão foi registrado a valor presente, usando uma taxa
de juros estimada por juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos
relacionados ao ônus da outorga, não tendo vinculação com a expectativa de
retorno da concessão. A amortização deste direito é calculada de forma linear ao
longo do prazo de concessão dos cemitérios. (b) Infraestrutura da Concessão:
A infraestrutura dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado da companhia
porque o contrato de concessão não transfere à concessionária o direito de
controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a
cessão de posse desses bens para a prestação de serviços, sendo eles
revertidos ao poder concedente no encerramento do respectivo contrato, sem
direito à indenização. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos
dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de
cobrar os usuários dos cemitérios pela utilização da infraestrutura. Conforme
CTG 05 - Comunicado Técnico Geral do CFC - Conselho Federal de
Contabilidade, quando a concessionária presta serviços de construção, ela deve
reconhecer a receita de construção pelo valor justo e os respectivos custos
transformados em despesas relativas ao serviço de construção prestado, mesmo
quando a Concessionária terceiriza o serviço de construção. 2.9. FornecedoresSão obrigações a pagar por bens que foram adquiridos no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, são apresentadas como
passivo não circulante. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da
fatura correspondente. 2.10. Imposto de renda e contribuição social corrente
e diferido - As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e
a contribuição social corrente e diferido. O imposto de renda é reconhecido na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado a
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Os encargos do imposto
de renda e da contribuição social correntes são calculados com base nas leis
tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. O
imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre
diferenças temporárias decorrentes das diferenças entre as bases fiscais de
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras,
desde que sejam apresentados estudos com fundamentação econômica, que
justifiquem a rentabilidade e utilização dos créditos tributários em períodos
futuros. 2.11. Compromissos com o Poder Concedente- O poder concedente,
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, estabeleceu no contrato de concessão
que a Companhia pague uma contribuição inicial anual, uma contribuição fixa
semestral e outra variável durante todo o período de concessão. As contribuições
fixa e variável estão registradas como Outorga a Pagar no Passivo Circulante e
Não Circulante, considerando os prazos de liquidação e Taxa de Outorga
Variável, respectivamente, amortizados pela liquidação financeira. (a) Outorga a
Pagar: A contribuição fixa estabelecida no contrato de concessão é no valor de
R$ 13.000.000,00 dividida em 3 parcelas anuais, iguais e sucessivas, corrigidas
anualmente pelo IPCA-E e parcelas semestrais de R$ 750.000,00 iguais e
consecutivas corrigidas pelo IPCA-E. Esta obrigação foi registrada a valor
presente. A contrapartida da atualização desta obrigação pela recomposição do
valor presente e correção monetária, está relacionada ao direito de Outorga,
registrado no ativo intangível. (b) Taxa de Outorga Variável: O poder concedente
determina também uma contribuição variável calculada sobre o faturamento
bruto da Concessionária, onde esta pagará mensalmente ao poder concedente
uma outorga variável correspondente a 5,0% (cinco por cento). A base para os
cálculos utiliza sempre o faturamento do mês anterior. 2.12. Outros ativos e
passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores de
realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridos (passivos). 2.13. Provisões - As provisões são reconhecidas quando:
(i) a Empresa 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. 2.14. Capital
social - As ações 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. 2.15.
Reconhecimento da receita - A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e
serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é apresentada
líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos e/ou bonificações
concedidas ao cliente. A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da
receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) critérios específicos tenham sido
atendidos para cada uma das atividades da Entidade. 3. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos - A Entidade faz estimativa e estabelece
premissas com relação ao futuro, baseada na experiência histórica e em outros

fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício estão divulgadas abaixo. Imposto de renda e contribuição social - A
Entidade reconhece provisões para situações em que é provável que valores
adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões
for diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças
afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor
definitivo for determinado. Provisão para demandas judiciciais tributárias,
cíveis e trabalhistas - A Entidade reconhece e provisiona passivos contingentes
determinados pelo julgamento de sua administração, apoiada em estudos e
pareceres técnicos que reflitam uma posição isenta em relação a mesma. A
perda contingente é provisionada sempre que: (1) for provável que eventos
futuros e/ou a experiência passada venham a confirmar a existência de um
passivo; e (2) a perda puder ser razoavelmente estimada. Provisão para crédito
de liquidação duvidosa - PCLD - Com base na análise individualizada do
contas a receber, a Empresa reconhece e provisiona potenciais perdas com
base na análise de risco dos créditos, situação de seus grupos econômicos e
garantias reais para o débito.
4. Disponibilidades
2021 - R$
2020 - R$
Caixas
4.849,13
2.713,30
Caixas Agências Funerárias
4.509,71
5.003,55
Bancos Conta Movimento
373.988,94 1.160.250,35
Contas de Aplicação Financeiras
52,65
114.351,90
Total
383.400,43 1.282.319,10
5. Contas a Receber
2021 - R$
2020 - R$
Contas a Receber
1.786.344,08 1.755.053,40
(-) Provisão para devedores duvidosos
(151.186,81)
Operações com cartões
217.552,11
895.718,33
Total
2.003.896,19 2.499.584,92
5.1. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) - movimentação:
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em
análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando a antiguidade
dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos em cada situação
cujo montante é considerado pela Administração como suficiente para cobrir
eventuais perdas e considera principalmente a inadimplência esperada.
6. Impostos a Recuperar
2021 - R$
2020 - R$
IRRF s/Aplicação Financeira
43.873,92
45.427,94
PIS Não Cumulativo
517,11
0,07
COFINS - Não Cumulativo
5.912,71
0,03
INSS a Recuperar
18.569,09
242.755,72
IRRF a Recuperar
426,22
436,89
CSLL a Recuperar
1.143.690,40 1.020.983,80
ISS a Recuperar
2.157,03
IRPJ a Recuperar
1.649.715,64 1.311.651,70
Total
2.862.705,09 2.623.413,18
7. Adiantamento a Fornecedores
2021 - R$
2020 - R$
Adiantamento a Fornecedor
1.817.712,40
861.906,25
Total
1.817.712,40
861.906,25
8. Devedores Diversos
2021 - R$
2020 - R$
Devedores a Receber
445.078,54
845.857,86
Casa Bom Pastor Serviços Funerários Ltda
27.733,86
106.376,62
Funerária Maracanã Ltda - ME
25.680,17
21.668,46
Real Pax Assistencial Funeral Ltda - ME
30.016,78
57.919,07
Jardim da Saudade Ad. e Serviços Ltda
16.362,17
12.764,18
Funerária Praça da Bandeira Ltda
25.786,69
31.712,95
Associação Religiosa Israelita Chevra Ka
29.104,00
45.414,00
Cemitério Comunal Israelita do RJ
28.782,00
15.675,00
Caixa de Assist. dos Empregados de Furnas
800,00
800,00
Europ Assistance Brasil Serv. de Assi S/A
132.967,66
448.472,08
Express Assist Ltda
94.610,83
4.029,60
Outros Créditos a Receber
33.234,38
101.025,90
Adiantamento a Sócios
422.534,48
414.074,48
Funerária Cintra Ltda
358.528,76
358.528,76
Agência Funerária Rio Pax do Centro
64.005,72
55.545,72
Total
867.613,02 1.259.932,34
9. Despesas do Exercício Seguinte
2021 - R$
2020 - R$
Seguros a Apropriar
96.783,92
174.445,23
Total
96.783,92
174.445,23
10. Depósitos Judiciais
2021 - R$
2020 - R$
Depósitos Judiciais Trabalhistas
13.551,51
399.271,87
Depósitos Judiciais
- 1.440.166,72
Bloqueios Judiciais
13.776,00
Total
27.327,51 1.839.438,59

1. Informações Gerais - A Concessionária Rio Pax S/A com sede na Rua
Teodoro da Silva, nº 821, Vila Isabel, Rio de Janeiro, é detentora do contrato de
concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro para gestão, exploração, operação,
manutenção e expansão dos serviços dos cemitérios públicos do Município do
Rio de Janeiro. A Empresa, em 31 de dezembro de 2021 apresentou situação de
capital de giro negativa no montante de R$ 84.443.841,31, bem como prejuízo
acumulado no valor de R$ 36.286.356,83. A Administração monitora
permanentemente as necessidades de recursos de curto prazo da Empresa
visando avaliar riscos à continuidade normal dos negócios e ações a serem
tomadas neste contexto. As Demonstrações Contábeis foram preparadas no
pressuposto da continuidade operacional normal dos negócios da empresa. 2.
Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resumo das principais
práticas contábeis - 2.1. Base de apresentação - As demonstrações contábeis
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem a legislação societária previstas na Lei nº 6.404/76 e suas
alterações, os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) com suas orientações e interpretações. As
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações
contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados. 2.2. Base de preparação - As
demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos. A preparação de demonstrações
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de
aplicação de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis,
estão divulgadas na Nota 3. 2.3. Conversão de moeda estrangeira - O critério
para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moeda
estrangeira, consiste na conversão para moeda nacional (R$) à taxa de câmbio
vigente na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os ganhos e
perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a
taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. Moeda
funcional e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações
contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente
econômico no qual a Empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações
contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da companhia
e, também, a sua moeda de apresentação. Operações transações e saldos As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional
com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e
as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão
dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas
taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração do
resultado. 2.4. Caixa e equivalentes de 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 três meses, ou menos e com risco
insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos financeiros- Classificação - A
Empresa classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, como
empréstimos e recebíveis. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros
não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados
em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data
do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. No caso da
empresa, compreendem: • Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4); • Contas a
receber (Nota 5) e; • Empréstimos no passivo circulante e não circulante (Nota
15). Avaliação da recuperabilidade de ativos financeiros - Ativos financeiros
são avaliados a cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de
ativos (impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham
impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Tais
evidências contemplam o histórico de perdas, a situação individual dos clientes,
as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, e é
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu
após o impairment e ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de
crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será
reconhecida na demonstração do resultado. 2.6. Contas a receber - As contas
a receber de clientes são reconhecidas pelo valor da transação menos a provisão
para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação
duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa
não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das
contas a receber. 2.7. Imobilizado - Os itens do imobilizado são demonstrados
ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação que é calculada
pelo método linear 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 é calculada com
base no método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante
a vida útil dos bens. Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação
dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma
indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. O valor
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o
valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Os ganhos
e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de
venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos/(perdas),
líquidos" na demonstração do resultado. Conforme a CTG 05, por se tratar de um
contrato de concessão de exploração de infraestrutura do poder público, somente
os bens que possam ser retidos ou negociados pelos concessionários, sem
interferência do poder concedente podem ser classificados como Ativo
Imobilizado e contabilizado de acordo com a NBC TG 27. Os bens adquiridos
pela Entidade e vinculados à concessão são classificados como Infraestrutura da
Concessão no intangível em Bens Reversíveis Adquiridos Durante Concessão.
Os bens recebidos do poder concedente não devem ser contabilizados e
classificados no imobilizado, pois são reversíveis ao final da concessão e não
podem ser livremente negociados ou retidos pela Entidade. O poder concedente
determina porém, no Contrato de Concessão, que a Entidade deverá manter
controle de inventário atualizado destes bens. 2.8. Intangível - Licenças - As
licenças (incluindo licenças de software) e as relações contratuais adquiridas
separadamente são demonstradas pelo custo histórico menos amortização e
perdas por impairment acumuladas. Todos os ativos intangíveis são considerados
como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada pelo método linear
para alocar licenças e relações contratuais com clientes durante a vida útil e
prazos contratuais estimados. Contrato de Concessão - Nos termos do contrato
de concessão e dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão, a Companhia atua como prestadora de serviços,
construindo ou melhorando a infraestrutura usada para prestar um serviço
público, bem como operar e manter essa infraestrutura durante determinado
prazo. O contrato de concessão estabelecido entre a Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro (Secretaria Municipal da Casa Civil) e a Concessionária não determina
nenhuma remuneração em ativos financeiros. Dessa forma, a remuneração se
dará pela exploração da infraestrutura. As construções efetuadas durante o
prazo de concessão serão entregues ao poder concedente em contrapartida de
ativos intangíveis representando o direito de cobrar dos usuários pelo serviço
prestado, e a receita será subsequentemente gerada pelos serviços prestados.
A amortização do ativo intangível representado pelo reconhecimento do direito
de exploração da infraestrutura e os dispêndios realizados para ampliar a
estrutura é reconhecida no resultado do exercício de acordo com a amortização

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em Reais
2021
2020
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO
(15.127.857,46) (11.150.700,97)
(896.878,15)
(312.120,43)
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 26)
RESULTADO ABRANGENTE
DO EXERCÍCIO
(16.024.735,61) (11.462.821,40)

11. Imobilizado - 11.1. Composição do Imobilizado
Taxa Depreciação
%
Máquinas e Equipamentos
10%
Veículos
20%
Móveis e Utensílios
10%
Equipamentos de Informática
20%
Total
11.2. Movimentação do Imobilizado
Taxa Depreciação
%
Máquinas e Equipamentos
10%
Veículos
20%
Móveis e Utensílios
10%
Equipamentos de Informática
20%
Total
12. Intangível - 12.1. Composição do Intangível
Taxa Amortização
%
Direito de Uso de Software
20%
Outorga Fixa
20%
Construções em Andamento
20%
Bens Reversíveis Ad. Durante Concessão
20%
Total
12.2. Movimentação do Intangível
Taxa Amortização
%
Direito de Uso de
Software
20%
Outorga Fixa
20%
Construções em Andamento
20%
Bens Reversíveis Ad. Durante Concessão
20%
Total

Custo- R$
1.544.548,28
1.086.298,16
1.012.506,88
1.046.007,21
4.689.360,53

Depreciações
Acumuladas - R$
(374.436,43)
(901.458,13)
(460.901,36)
(560.628,75)
(2.297.424,67)

Líquido
2021 - R$
1.170.111,85
184.840,03
551.605,52
485.378,46
2.391.935,86

Líquido
2020 - R$
983.065,91
75.846,49
524.581,13
603.773,36
2.187.266,89

Líquido
2020 - R$
983.065,91
75.846,49
524.581,13
603.773,36
2.187.266,89

Aquisições/Baixas
2021 - R$
302.464,75
(7.258,48)
161.269,19
84.867,19
541.342,65

Depreciações
2021 - R$
(115.418,81)
116.252,02
(134.244,80)
(203.262,09)
(336.673,68)

Líquido
2021- R$
1.170.111,85
184.840,03
551.605,52
485.378,46
2.391.935,86

Custo
R$
1.369.515,80
61.000.000,00
54.791.349,34
11.405.228,66
128.566.093,80

Amortizações
Acumuladas- R$
(259.941,63)
(10.939.285,70)
(1.214.268,81)
(12.413.496,14)

Líquido
2021 - R$
1.109.574,17
50.060.714,30
54.791.349,34
10.190.959,85
116.152.597,66

Líquido
2020 - R$
1.223.604,76
53.179.761,94
41.580.656,05
10.229.576,73
106.213.599,48

Líquido
2020 - R$

Aquisições
R$

Amortizações
2021 - R$

Líquido
2021 - R$

1.223.604,76
53.179.761,94
41.580.656,05
10.229.576,73
106.213.599,48

13.210.693,29
193.000,00
13.403.693,29

(114.030,59)
(3.119.047,64)
(231.616,88)
(3.464.695,11)

1.109.574,17
50.060.714,30
54.791.349,34
10.190.959,85
116.152.597,66
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13. Fornecedores
2021 - R$
2020 - R$
Passivo Circulante
(8.452.567,74) (6.052.048,19)
Passivo Não Circulante
(5.193.584,28) (1.094.112,10)
Total
(13.646.152,02) (7.146.160,29)
O prazo médio de pagamento a fornecedores se enquadra dentro do ciclo
operacional da empresa, com isso os juros são muito baixos e calculamos,
caso haja, apenas no momento da baixa de pagamento da referida dívida.
14. Empréstimos e Financiamentos
2021 - R$
2020 - R$
Passivo Circulante
(7.527.290,26) (3.691.698,79)
Banco Santander (conta nº 130036650)
(4.975.586,30) (1.941.932,86)
Banco Safra (conta nº 5811488)
(2.551.703,96) (1.749.765,93)
Passivo Não Circulante
(708.597,35) (7.440.664,57)
Empréstimos Captados juntos aos Acionistas (110.000,00) (110.000,00)
Banco Santander (conta nº 130036650)
- (5.570.429,34)
Banco Safra (conta nº 5811488)
(598.597,35) (1.760.235,23)
Total
(8.235.887,61)(11.132.363,36)
2021 - R$
2020 - R$
15. Obrigações Sociais
INSS a Pagar
(2.765.669,17) (3.395.521,74)
FGTS a Pagar
(595.173,22)
(125.924,71)
Contribuição Sindical a Pagar
(339,91)
(339,91)
Pensão Alimentícia e Contribuição
(6.950,02)
(5.464,67)
Sindical a Pagar
(3.368.132,32) (3.527.251,03)
Total
16. Obrigações Tributárias e Fiscais
2021 - R$
2020 - R$
PIS a Pagar
(263.273,94) (216.525,87)
COFINS a Pagar
(1.028.433,82) (261.671,53)
ISSQN a Pagar
(609.676,87) (970.620,68)
ISSQN Retido de Terceiros a Pagar
(119.231,61) (130.221,18)
INSS Retido de Terceiros a Pagar
(425.386,68) (127.964,22)
Contribuições Sociais 4,65% - PCC (5952)
(77.250,99)
(6.022,50)
IRRF s/ Trabalho Assalariado (0561)
(161.300,49)
(207,72)
IRRF s/ Serviços Tomados (1708)
(33.482,13)
(850,84)
IRRS s/ Aluguéis a Pagar (3208)
(60.640,16)
IOF - Contrato de Mútuo
(101.293,28) (101.293,28)
Total
(2.879.969,97) (1.815.377,82)
17. Provisões com Tributos e Encargos
2021 - R$
2020 - R$
Provisão Férias
(1.085.211,98) (851.717,04)
Provisão de FGTS s/Férias
(161.714,22) (108.716,85)
Provisão de INSS s/Férias
(582.302,59) (379.770,01)
Total
(1.829.228,79) (1.340.203,90)
18. Provisões de Contingências Jurídicas
2021 - R$
2020 - R$
Provisões de Contingências Jurídicas
(1.528.721,88) (1.818.468,20)
Total
(1.528.721,88) (1.818.468,20)
18.1. Movimentação das Contingências Jurídicas
31/12/2020
Adições
Baixas
31/12/2021
R$
R$
R$
R$
Provisões de
Contingências
Jurídicas
(1.818.468,20)
(41.269,96)
331.016,28 (1.528.721,88)
Total
(1.818.468,20)
(41.269,96)
331.016,28 (1.528.721,88)
A Concessionária, baseada na natureza das ações nas quais está envolvida,
registra provisões cíveis e trabalhistas classificadas como perda provável nos
montantes e movimentações acima descritas. A Companhia possui depósitos
judiciais a fazer frente aos provisionamentos citados, conforme apresentado
na nota nº 10.
19. Adiantamentos de Clientes
2021 - R$
2020 - R$
Adiantamentos de Clientes Nacionais
(5.960.587,94) (5.329.750,35)
Agência Funerária Rio PAX do Centro
(43.901.851,64)(31.192.315,25)
Total
(49.862.439,58)(36.522.065,60)

20. Parcelamentos Tributários - 20.1. Curto Prazo
2021 - R$
2020 - R$
Parcelamentos Tributos
(5.299.079,83) (4.075.265,53)
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos
1.036.815,73
483.985,26
Total
(4.262.264,10) (3.591.280,27)
20.2. Longo Prazo
2021 - R$
2020 - R$
Parcelamentos Trubutos
(10.707.039,26) (8.140.113,69)
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos
2.098.060,42 (1.550.121,05)
Total
(8.608.978,84) (6.589.992,64)
21. Obrigações com o Poder Concedente
2021 - R$
2020 - R$
Outorga a Pagar
(46.500.000,00)(46.500.000,00)
TFC - Taxa de Fiscalização de Cemitérios
(47.305,67)
(45.759,14)
Taxa de Outorga Variável P.M.R.J (5%)
(6.478.787,94) (3.227.911,15)
Tarifa de Regulação Contratual (0,5%)
(4.158,11) (280.961,49)
Total
(53.030.251,72)(50.054.631,78)
22. Capital Social - O Capital Social da Entidade totalmente subscrito é de
R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).
23. Receita líquida de vendas
2021 - R$
2020 - R$
Receitas de Produtos Vendidos
(14.087.066,85) (8.712.595,27)
Receitas de Serviços Prestados
(52.386.228,77)(44.804.604,23)
Receitas de Serviços de Manutenção Anual (4.079.086,77) (2.482.942,78)
Receita de Construção
(13.278.207,39)(19.888.754,15)
(-) Deduções da Receita Bruta
10.054.267,20 7.980.362,85
Total
(73.776.322,58)(67.908.533,58)
24. Custos dos Produtos Vendidos
2021 - R$
2020 - R$
Custos Salários e Encargos Sociais
31.959.542,38 20.916.267,17
Custos Escritório/Administração
5.226.312,04 3.486.417,77
Custos Produtos Vendidos
4.271.683,64 3.643.446,25
Custos Serviços Vendidos
1.974.509,36 2.002.227,99
Custos Manutenção e Logística
2.380.910,28 1.513.067,81
Custos Materiais Aplicados
2.350.359,23
701.922,59
Custos Serviços Prestados de Terceiros
4.722.835,94 5.501.530,20
Tarifas Bancárias e Financeiras
1.522.427,24 1.041.685,30
Custos Pagamentos não Dedutível
733.427,80
579.897,53
Custos da Outorga P.M.R.J
7.243.377,99 5.409.949,88
Despesas Acessórias
132.169,88
144.411,59
Custos de Serviço de Construção
13.278.207,39 19.888.754,15
Bens Reversíveis Ad. Durante a Concessão
231.616,88
231.616,99
Total
76.027.380,05 65.061.195,22
25. Resultado Financeiro
2021 - R$
2020 - R$
Receitas Financeiras
(104.915,50)
(38.640,08)
Despesas Financeiras
2.118.271,40 2.153.666,82
Total
2.013.355,90 2.115.026,74
26. Ajustes de Exercícios Anteriores - A Concessionária contabilizou no
ano de 2021 ajustes de exercícios anteriores. O saldo decorrente de efeito
provocado por erro imputável de R$ 896.875.15, cuja alteração foi efetivada
em diversas contas conforme demonstrativo abaixo:
Descrição
Débito - R$ Crédito - R$
Ajuste Valor a Recolher
489.547,19
Ajuste Valor a Recolher
- 283.217,78
Pago a Juros Saldo Utiliz. Até Lim.
Per. 2011 a 19/12/2020
8.742,65
Pagamento Reembolso de Despesas
303,58
Ajuste 2020 - Ref. Tarifa de Regulação
Contratual (0,5%) Fev/20 a Dez/20
860,98
Valor Ref. IRRF s/Rendimento Financeiro 2020
- Banco Safra
775,70
Estorno Contábil - CDV/Invest Plus Bradesco
34.000,00
Ajuste Contábil - CDV/Invest Plus Bradesco
1.418,23
Valor Ref. a Ajuste PIS/COFINS 2020
95.691,31
Valor Ref. a Acerto de Provisão Tx Fiscalização 655.166,22
-

Descrição
Débito - R$ Crédito - R$
Valor Ref. a Apropriação de Despesa IRPJ/CSLL
Ano 2020
1.202.044,80
Valor Ref. a Provisão de IRRF Terceiros R
19.179,89
Valor Ref. a Apropriação de Juros a Menor no
Ano de 2020 Ref. a IRPJ Processo
57.735,16
Ajuste Ref. INSS Retido Apuração Incorreta
11-12/2019
56.075,16
Valor Ref. Ajuste a Provisão de PCC
54.905,81
Valor Ref. Lanç. Errado de Parcelamento
167.853,41
Valor Ref. Ajuste CM das Parcelas Pagas do
Parcelamento IRPJ 2020 de Processos
40.687,49
Ajuste Ref. IRRF s/Aplic.
121,53
Ajuste de Lanç. Errado Ref. Recebido de Ref.
Processo Judicial
34,21
Ajuste Ref. IRRF s/Aplicações Financeiras
1.828,56
Estorno de Depreciação 2020
- 276.882,72
Estorno de Depreciação 2020
68.351,12
Estorno de Apropriação Juros - Empréstimo
Santander
20.204,37
Valor Ref. Amort. Acumulada - Direito de Uso
de Software Ano 2020
2.222,39
Estorno Juros Parcelamento Taxa de
Fiscalização 2020
15.906,01
Estorno Juros Parcelamento Taxa de
Fiscalização 2020
48.237,84
Apropriação Juros Empréstimo Safra 2020
94.845,49
Estorno de Lançamento ISS 2018
708.957,73
Ajuste de Provisão Juros Parcelamento INSS
21.372,80
Crédito de Benfeitoria em Imóveis de
Exercícios Anteriores
- 1.823.386,41
Juros a Apropriar Parcelamento de ISS/Pert
- 131.819,90
Baixa de Provisão para Devedores Duvidosos
- 151.186,81
Apropriação Realizada, Baixa Saldo Restante
87.315,88
Acerto Cheques
18.922,10
Acerto Cheques - Não Compensados
Anos 2019 e 2020
67.311,98
Saldo
3.801.995,68 2.905.117,53
Ajustes de Exercícios Anteriores
896.878,15
Devido a imaterialidade dos ajustes efetuados, não houve reapresentação
do balanço patrimonial, conforme NBC TG 23. 27. Eventos Subsequentes
- A Companhia avaliou a existência de Eventos Subsequentes até a data
da autorização pela administração destas Demonstrações, 19 de abril de
2022 e não identificou assuntos com relevância para serem divulgados.
28. Fato Relevante - COVID 19 - A Administração da Concessionária
tem acompanhado atentamente os impactos do Coronavírus (Covid-19)
nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro.
Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas às quais a Entidade
está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que
pudessem impactar as Demonstrações Contábeis, tais como os relacionados
as estimativas contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de
até o presente momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis
impactos do Covid-19 no ambiente econômico, a Administração entende que
não foram observados impactos que pudessem modificar a mensuração dos
seus ativos e passivos apresentados nessas demonstrações contábeis para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 29. Seguros - A Empresa
contratou no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação.
As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela
administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade, os riscos envolvidos em suas operações, as cláusulas contratuais
da concessão e a orientação de seus consultores de seguros.
Geraldo Magela Monge
Presidente da Concessionária
Rio Pax S/A

Jorge Carlos Silva Sanches
Contador
CRC-RJ: 127921/O-3

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A.
CNPJ Nº 17.799.438/0001-84

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas
Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020. Três Rios - RJ, 12/04/2022. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais Mil) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais Mil)
2021
2020 Atividades Operacionais
2021
2020
ATIVO
2021
2020
90.946 Lucro (Prejuízo) do Exercício ............................................. (3.712) (2.726)
18.857
17.536 Receita Operacional Bruta ............................................. 113.335
Circulante ......................................................................
Disponível ......................................................................
69
164 (–) Impostos sobre Serviços ........................................... (22.524) (18.422) Depreciação / Amortização................................................. 6.126
4.404
(298)
(158) (Aumento) Redução nos Ativos
Duplicatas a Receber ....................................................
11.853
11.098 (–) Descontos e Cancelamentos ....................................
90.513
72.366 Contas a Receber............................................................... (1.416)
Impostos a Recuperar ...................................................
4.240
5.010 Receita Operacional Líquida .......................................
(671)
Despesas Antecipadas ..................................................
1.432
780 (–) Custos Operacionais ................................................. (86.087) (66.016) Outros Ativos não Circulantes ............................................
(984)
(151)
4.426
6.350 Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Adiantamentos ...............................................................
5
8 Resultado Operacional Bruto ......................................
Outros ............................................................................
1.258
476 Despesas Operacionais ................................................. (14.457) (11.409) Fornecedores .....................................................................
358
54
(592)
(394) Contas a Pagar...................................................................
Não Circulante ..............................................................
36.797
26.588 Resultado Financeiro Líquido .........................................
30
(15)
Resultado
Operacional
Líquido
..................................
(10.623)
(5.453)
Realizável a Longo Prazo..............................................
2.802
1.818
Contribuições e Impostos a Pagar ..................................... 1.219
(324)
6.911
– Outros Passivos não Circulante .........................................
Investimentos ................................................................
16
16 Outras Receitas Operacionais........................................
(742)
–
Receitas
e
Despesas
não
Operacionais
........................
–
2.727
Imobilizado .................................................................... 119.909 110.130
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais ................
879
571
Resultado
antes
das
Provisões
......................................
(3.712)
(2.726)
(–) Depreciações ........................................................... (86.020) (85.466)
Créditos dos Acionistas ...................................................... 7.527
6.683
–
– Atividades de Investimentos
Intangível .......................................................................
90
90 (–) Provisão para Imposto de Renda..............................
(–)
Provisão
para
Contribuição
Social
Lucro
..................
–
–
55.654
44.124
Total do Ativo ................................................................
Redução (Aumento) de imobilizado ................................... (7.928) (2.652)
Resultado Líquido do Exercício ..................................
(3.712)
(2.726) Aumento de Capital com créditos de acionistas ................. (7.899) (3.775)
2021
2020
PASSIVO
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos ..........
–
827
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18.616
9.693
Circulante ......................................................................
Atividades de Financiamentos
EM 31/12/2021 E 2020 (Em Reais Mil)
Fornecedores ................................................................
1.989
1.631
(681)
Capital
Outras
Prejuízos Patrimônio Outros Passivos ................................................................. 7.326
Credores Diversos .........................................................
789
759
–
–
Social Reservas Acumulados
Líquido Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos .......
Impostos a Pagar ..........................................................
635
605
(95)
146
8.301
(17.501)
20.526 Aumento (Redução) nas Disponib. de Caixa e Equiv. ..
Obrigações Sociais........................................................
1.515
326 Saldo em 31/12/2019.............. 29.726
Caixa e Equivalente no início do Exercício .........................
164
18
Empréstimos e Financiamentos ....................................
13.684
6.358 Aumento do Capital Social –
–
3.775 Caixa e Equivalente no fim do Exercício .............................
69
164
Adiantamentos ...............................................................
4
14 AGE de 25/06/2020 ............... 3.775
–
–
(2.726)
(2.726)
Não Circulante ..............................................................
11.276
12.856 Prejuízo do Exercício..............
8.301
(20.227)
21.575 com as Leis nº 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e desAdiantamento para Futuro Aumento de Capital.............
7.447
3.869 Saldo em 31/12/2020.............. 33.501
pesas são apropriadas pelo regime de competência mensal; (b) O imposto de
Créditos de Pessoas Ligadas ........................................
140
4.556 Aumento do Capital Social –
–
7.899 Renda e a Contribuição Social estão calculados e recolhidos pelo lucro real;
Receitas Diferidas .........................................................
3.689
4.431 AGE de 30/04/2021 ............... 7.899
–
–
(3.712)
(3.712) (c) As taxas de depreciação são apropriadas de conformidade com a vida útil
25.762
21.575 Prejuízo do Exercício..............
Patrimônio Líquido .......................................................
8.301
(23.939)
(25.762) dos bens. Nota 2 - Capital Social: Na AGO/AGE realizada em 30/04/2021, o
Capital Social.................................................................
41.400
33.501 Saldo em 31/12/2021.............. 41.400
capital social foi aumentado em R$ 7.899.000,00 (sete milhões, oitocentos e
Ajuste de Avaliação Patrimonial .....................................
8.301
8.301 NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM noventa e nove mil reais), mediante incorporação de créditos consignados na
Prejuízos Acumulados .................................................... (20.227) (17.501) 31/12/2021 E 2020: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: rubrica “Reserva para Aumento de Capital”, passando para R$ 41.400.000,00
Resultado do Exercício...................................................
(3.712)
(2.726) As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade (quarenta e um milhões e quatrocentos mil reais), sem emissão de novas ações,
Total do Passivo ...........................................................
55.654
44.124 com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância representado por 7.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
José Herculano da Cruz Filho - Diretor Presidente. João Batista da Cruz - Diretor Superintendente. Lúcia de Fátima Rezende - Técnico Contábil - CRC - MG 30873/0-2

REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº. 03.514.776/0001-18 - NIRE: 33.2.0663181-0

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
32.528
28.669
32.528
Contas a receber
219
–
219
Impostos a recuperar
2.509
2.786
2.509
Transações cash call e billings
3.498
13.964
3.498
Outros ativos
797
713
797
Total dos ativos circulantes
39.551
46.132
39.551
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos a receber partes relacionadas
–
15.911
6.523.504
Outros ativos
84
84
84
Investimento
6.404.953 17.558.484
109.005
Propriedade para investimento
1.250
1.250
1.250
Imobilizado
137.432
94.622
137.432
Intangível
161.980
161.980
161.980
6.705.699 17.832.331
6.933.255
Total dos ativos não circulantes
Total do ativo
6.745.250 17.878.463
6.972.806
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
6.715
8.098
6.906
Contas a pagar partes relacionadas
–
–
46
Transações cash call e billings
2.203
6.347
2.203
Impostos a recolher
821
943
15.805
Total do passivo circulante
9.739
15.388
24.960
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar partes relacionadas
–
–
212.335
Provisão para contingências
594.610
–
594.610
Total do passivo não circulante
594.610
–
806.945
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
5.781.128 5.746.128
5.781.128
Ajuste de avaliação patromonial
252.196 12.106.379
252.196
Lucros (Prejuízos) acumulados
107.577
10.568
107.577
Total do patrimônio líquido
6.140.901 17.863.075
6.140.901
Total do passivo e patrimônio líquido
6.745.250 17.878.463
6.972.806
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do
auditor independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, emitidos em
25/04/22, sem modificação, estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(13.730) (9.430)
(13.959)
Despesas com atividades de exploração de petróleo
(3.640) (7.504)
(3.640)
Depreciações e amortizações
(270) (399)
(270)
Resultado de equivalência patrimonial
162.300 37.581
(3.006)
Diferença de Conversão reclassificada para o
Resultado
12.787.315
– 12.787.315
Outras receitas e despesas
(590.938)
74
(590.938)
Resultado operacional
12.341.037 20.322 12.175.502
Resultado financeiro
1.557 3.548
181.567
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos
12.342.594 23.870 12.357.069
Imposto de renda e contribuição social
–
–
(14.475)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
12.342.594 23.870 12.342.594
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
Lucro líquido do exercício
12.342.594 23.870 12.342.594
Itens que não serão reclassificados para a
demonstração de resultado:
Ajustes de conversão (CPC 02) sobre investimento
933.132 (454.676)
933.132
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
13.275.726 (430.806) 13.275.726
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Ajuste de
Lucro
Capital
avaliação (prejuízos)
social patrimonial acumulados
Total
SALDOS EM 2019
265.896
–
(13.302)
252.594
Aumento de capital
69.994
–
–
69.994
Incorporação de controlada em
conjunto
5.410.238 12.561.055
– 17.971.293
Diferença conversão investimento
–
(454.676)
–
(454.676)
Lucro do exercício
–
–
23.870
23.870
SALDOS EM 2020
5.746.128 12.106.379
10.568 17.863.075
Aumento de capital
35.000
–
–
35.000
Diferença conversão investimento
–
933.132
–
933.132
Diferença de conversão
reclassificada para resultado
– (12.787.315)
– (12.787.315)
Lucro líquido do período
–
– 12.342.594 12.342.594
Dividendos
–
– (12.245.585) (12.245.585)
SALDOS EM 2021
5.781.128
252.196
107.577 6.140.901
DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; Lorena Dominguez Espido; Lianhua Zhang; Gilberta Maria Lucchesi.
CONTADOR: Gustavo Ferreira Beck de Andrade CRC-RJ-117635/O-9–CPF: 101.301.747-18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
12.342.594 23.870 12.342.594
Ajustes por:
Despesa com imposto de renda reconhecido no
resultado
–
–
14.475
Depreciação e amortização
270
399
270
Resultado da equivalência patrimonial
(162.300) (37.581)
3.006
Diferença de conversão reclassificada para resultado (12.787.315)
– (12.787.315)
Atualização financeira arrendamentos
–
8
–
Baixa de ativos imobilizados
–
659
–
Baixa de arrendamento
– (161)
–
Constituição (reversão) de provisões
594.610 (193)
594.610
Resultado com juros e variações cambiais, líquidas
(629) (484) (180.641)
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber
(219)
–
(219)
Tributos a recuperar
344
863
344
Transações de cash call e billings
6.322
501
6.322
Outros valores a receber
(83)
657
(83)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Contas a pagar
(1.779) (18.101)
(2.057)
Tributos a recolher
(122)
292
387
1878 1.809
1.878
Dividendos recebidos
(6.429) (27.462)
(6.429)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado
(42.686) (49.785)
(42.686)
(Aumento) redução de capital em controladas
(coligadas)
1.500
–
1.500
Caixa decorrente da constituição de empresas
–
–
28.669
(demerger)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
(41.186) (49.785)
(12.517)
investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Concessão de empréstimos partes relacionadas
(4.619) (1.530)
(4.619)
Recebimento empréstimos partes relacionadas
21.093
–
21.093
Aumento de capital
35.000 69.994
35.000
–
(68)
–
Pagamento de arrendamento
Caixa líquido gerado pelas atividades de
51.474 68.396
51.474
financiamento
Aumento (redução) líquido no caixa e
3.859 (8.851)
32.528
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
28.669 37.520
–
32.528 28.669
32.528
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) líquido no caixa e
3.859 (8.851)
32.528
equivalentes de caixa
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CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 40.450.769/0001-26
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31/12/21. Aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores, cuja dedicação e profissionalismo são fundamentais para a superação
dos desafios do nosso negócio. Não menos importante é a forte parceria que temos com nossos clientes e fornecedores, aos quais também agradecemos. E,
finalmente, reforçamos que continuam sendo focos prioritários para a Cia. o fortalecimento do Programa de Integridade, com a consolidação do Sistema de
Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (“SGACC”), e a manutenção de um núcleo competente e estratégico de pessoas. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
Notas
2021
2020
Notas
2021
2020 Passivo
Circulante
Circulante
2.7
7.423
10.518
Caixa e equivalentes de caixa
2.1/3 37.677 36.333 Fornecedores
2.4
7.117
7.266
Contas a receber de clientes
2.2 120.591 116.678 Tributos e obrigações sociais
2.8
17.091
3.668
Estoques
2.3
945
1.090 Parcelamentos de tributos
2.9
2.840
2.976
Adiantamentos a fornecedores
5.647
6.939 Parcelamentos com órgãos públicos
2.11
2.885
2.551
Créditos tributários
2.4
7.530
9.180 Provisões trabalhistas
2.12
10.970
11.892
Despesas antecipadas
195
192 Adiantamentos de clientes
4
237
86
Outros créditos
1.164
1.003 Débitos com partes relacionadas
48.563
38.957
173.749 171.415
Não circulante
Não circulante
Parcelamentos de tributos
2.8
27.554
29.647
Realizável a longo prazo
2.9
66.035
70.441
Créditos com partes relacionadas
4 38.252 40.138 Parcelamentos com órgãos públicos
2.13
9.037
9.934
IR e contribuição social diferidos
2.10
3.783
2.953 Retenções contratuais e outros
102.626 110.022
Adiantamento para futuro aumento de capital
6.770
6.770
8
Depósitos, cauções e retenções
5 15.149 14.757 Patrimônio líquido
384.911 354.911
Outros realizáveis a longo prazo
859
859 Capital social
25.900
30.000
64.813 65.477 Adiantamento para futuro aumento de capital
2.14
(7.344)
(8.185)
Investimentos
2.5/6 65.522 67.810 Ajuste de avaliação patrimonial
(248.295) (219.195)
2.277
1.808 Prejuízos acumulados
Imobilizado
2.6/7
155.172 157.531
132.612 135.095
306.361 306.510
Total do ativo
306.361 306.510 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Capital
Adiantamento para
Ajuste de avaliação
Prejuízos
Patrimônio
social futuro aumento capital
patrimonial
acumulados
líquido
Saldos em 01/01/20
354.911
(10.297)
(197.984)
146.630
Adiantamento para futuro aumento de capital
30.000
30.000
Ajuste de avaliação patrimonial
2.112
2.112
Prejuízo do exercício
(21.211)
(21.211)
Saldos em 31/12/20
354.911
30.000
(8.185)
(219.195)
157.531
Aumento de capital social
30.000
(30.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
25.900
25.900
Ajuste de avaliação patrimonial
841
841
Prejuízo do exercício
(29.100)
(29.100)
Saldos em 31/12/21
384.911
25.900
(7.344)
(248.295)
155.172
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1 - Contexto Operacional e outras Informações: A Carioca Christiani-Niel- riodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentasen Engenharia S.A. (“Cia.”) é uma S.A. de capital fechado, constituída de ção fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.
acordo com as leis brasileiras, com sede na capital do Rio de Janeiro. A Cia. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controlaatua em todo o território nacional e tem como atividades a execução de servi- das são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo
ços de engenharia civil, neles compreendendo serviços de terraplanagem, com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do
pavimentação, saneamento, irrigação, construção civil, obras ferroviárias e patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decorportuárias, serviços de dragagem e demais atividades de engenharia, a com- rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência
pra e venda de materiais ou equipamentos necessários a tais serviços, dentre de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteoutros. Como é de conhecimento público, com relação à “Operação Lava riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As demonstraJato”, a Cia. celebrou com o CADE e com Ministério Público Federal acordos ções financeiras das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para
de leniência e termos de compromisso de cessação de conduta. Neste contex- o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados
to, a Cia. vem colaborando com as autoridades competentes, centrando esfor- ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas
ços e implantando fortes medidas para aperfeiçoar seu Programa de Integrida- pela Cia. 2.6 - Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é recode, baseado em rigoroso Código de Conduta e normativos anticorrupção nhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos
constantes do SGACC. Estamos certos de que um Programa de Integridade associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado
rigoroso e eficaz é uma ferramenta essencial para aTrav.rmos, com serenida- confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente
de e cautela, o momento de crise pelo qual o Brasil passa. E por isso a Cia. de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a
obteve importantes conquistas em relação ao seu Programa de Integridade vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao
nos últimos anos, que continua a ser foco da empresa e permanece em cons- final de cada exercício. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecetante aprimoramento. Ao longo de 2020 e 2021, com o intuito de aprimorar o dores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável,
Programa de Integridade e atender às expectativas de mercado e das partes dos encargos financeiros incorridos. 2.8 - Parcelamentos de tributos: A Cia.
interessadas, a Cia. implantou, aprimorou e consolidou o então chamado Sis- aderiu aos parcelamentos na Secretaria da Receita Federal e Procuradoriatema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial. O SGACC asse- -Geral da Fazenda Nacional, para débitos de IR, contribuição social, previdengura que as ações relativas ao compliance, anticorrupção, ao antissuborno e ciários e não previdenciários. 2.9 - Parcelamentos com órgãos públicos:
a defesa da concorrência sejam desenvolvidas visando o atendimento às ne- Acordos celebrados junto aos órgãos públicos, que resulta na obrigação do
cessidades do mercado da construção civil, das partes interessadas, de aten- recolhimento de contribuição pecuniária por parte da Cia. Cada acordo celedimento às obrigações legais, de prevenção e mitigação dos riscos de viola- brado possui prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - IR e conção às normas antissuborno, anticorrupção, de compliance e de defesa da tribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do IR e contribuiconcorrência, e dos processos da Cia., com o objetivo de viabilizar a melhoria ção social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao IR e a contribuição social
contínua do seu desempenho global. Além da revisão dos documentos já exis- são calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos de contratos de
tentes, com a implantação e aprimoramento do SGACC foram criados novos LP firmados com pessoa jurídica de direito público a Cia. difere a tributação do
controles de processos, de modo a mitigar o risco de violação às Leis e nor- lucro até a sua realização. A provisão correspondente encontra-se destacada
mas internas atinentes ao tema. O SGACC prevê diversas ações para a ma- no ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia. renutenção e melhora contínua do Programa de Integridade da Cia., dentre as gistra nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remuneraquais citamos as seguintes: 1. Comprometimento da Alta Administração: O ções no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada
comprometimento visível e irrestrito da Alta Administração e sua supervisão exercício. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de
em relação às ações promovidas pela Área de Compliance é um dos fatores clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de
cruciais para o alcance da eficácia e eficiência do SGACC. Em 2021, não fal- serviços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual estaram exemplos do compromisso da Alta Administração e dos acionistas da tipulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviCarioca: (i) inclusão, na pauta das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordi- ços, desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas
nária da Carioca de apresentação da Área de Compliance das medidas im- ainda não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento
plantadas no exercício anterior. Após a apresentação, os acionistas elogiaram e Quitação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 – Reos trabalhos e ratificaram a relevância do tema para a empresa e a importân- ceita de Contrato com cliente – conforme legislação contábil em vigor, que
cia da continuidade da implantação de medidas para fortalecimento do Progra- estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas dema de Integridade; (ii) divulgação de comunicações internas da Diretoria sobre correntes de contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que
o SGACC; (iii) supervisão da Alta Administração sobre a implantação do reflete a contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transfeSGACC, tendo sido feitos reportes periódicos sobre o assunto para a Diretoria; rência de bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/
(iv) participação da Diretoria nas reuniões do Comitê de Ética; (v) participação IAS 18 – Receitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretados Diretores em treinamentos e capacitações sobre o SGACC; (vi) inclusão ções relacionadas. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem toperiódica do tema compliance nas pautas das reuniões de Diretoria da Cia., dos os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato específico,
etc.. 2. Treinamento de Colaboradores: A Carioca possui um Plano Anual de os que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser aloTreinamentos do SGACC, que tem por objetivo organizar os treinamentos cados ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos
para reforçar o conhecimento dos colaboradores e terceiros sobre o SGACC. termos do contrato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem
Em 2021, mesmo no cenário de pandemia, foram realizados treinamentos, nesse grupo todas as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde
incluindo treinamentos específicos sobre procedimentos que integram o podemos destacar os ganhos nas vendas de ativos. 2.17 - Obras em consórSGACC e sobre os principais aspectos de compliance e integridade na nova cios: As participações em consórcios são registradas linha a linha no resultalei de licitações. 3. Canal de Denúncias: Ao longo de 2021, foram feitos trei- do e no balanço, conforme percentual de participação em cada um deles.
namentos pela Área de Compliance e realizadas campanhas internas com o 2.18 - Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A
intuito de encorajar os colaboradores a utilizarem o Canal de Denúncia, atra- Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
vés de telefones, site e urnas físicas, administrado por empresa externa espe- de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
cializada, independente e frisando a política de não retaliação para denuncian- ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recutes de boa fé e anonimato. 4. Procedimentos Específicos para o Combate perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido
e a Prevenção de Fraudes e Ilícitos: O SGACC possui uma série de proce- excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustandimentos que visam combater e prevenir fraudes e ilícitos na execução da do o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais contas sujeitas à
atividade fim da Carioca, inclusive no âmbito de processos licitatórios, na exe- avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado.
cução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor pú- 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa
2021
2020
blico, ainda que intermediada por terceiros, tais como pagamento de tributos, Caixa e bancos
36.641
764
sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e Aplicações financeiras
1.036
35.569
certidões. 5. Realização de Pesquisa Anual da Efetividade do SGACC:
37.677
36.333
Anualmente todos os colaboradores são direcionados a uma pesquisa com a Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez
finalidade de mensurar o grau de maturidade e a efetividade do SGACC. A imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancápartir do resultado, são desenvolvidas medidas gerais destinadas a todos, e/ rio – CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos
ou específicas a determinados setores. Finalmente, ainda em 2021, a Cia. rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Créditos e Débitos com
renovou a sua adesão, na qualidade de signatária, do Pacto Empresarial pela Partes Relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas
Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos, refletindo mais um esforço em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos
da Cia. para o combate à corrupção e às práticas anticompetitivas, bem como de vencimento para essas transações.
para a disseminação da cultura ética no País. Já em 2021, o Instituto Ethos e
Ativo
Passivo
a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, conjuntamente à empresas e entida2021
2020
2021
2020
des setoriais, dentre elas a Cia., colaboraram para a criação do Movimento de Transações com partes relacionadas
38.252 40.138
237
86
Integridade do Setor de Engenharia e Construção (MISEC), que tem como
38.252 40.138
237
86
objetivo promover a adesão e a capacitação de empresas e entidades seto- Parcelas circulante
237
86
riais que atuam no setor e sua cadeia de valor, independentemente do seu Parcelas não circulante
38.252 40.138
porte e forma de governança, almejando um ambiente de negócios ético, ínte- 5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida em
gro e transparente. O objetivo do MISEC é mobilizar o setor para a consolida- processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
ção de um ambiente ético e saudável, com integridade e livre de corrupção, tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais
criando estímulos à defesa da concorrência leal para gerar novas oportunida- perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas
des de negócios em bases sustentáveis. Afim de fomentar uma cultura de e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores
ética e de integridade, mas também de modo a alçar a governança corporativa legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída.
a condições mais transparentes e justas nos processos de contratação pública Os saldos apresentam a seguinte composição:
ou privada. Estão previstas ainda diversas outras ações em 2022 para contri2021
2020
buir com o aprimoramento e fortalecimento do SGACC. Os Acionistas e Alta Depósitos judiciais trabalhistas
4.126
4.224
Administração estão alinhados no sentido de que o fortalecimento do SGACC, Depósitos judiciais – ISS
67
67
conjuntamente com a manutenção de um quadro técnico experiente e qualifi- Depósitos judiciais – PIS
269
269
cado, são fatores essenciais para um posicionamento diferenciado para a re1.661
1.661
tomada do mercado. Impactos da COVID-19: No contexto da crise da CO- Depósitos judiciais – COFINS
9.026
8.536
VID-19, nos preocupamos, desde o início da pandemia e também durante a Outros depósitos e garantias
15.149
14.757
atual fase de atividades integralmente presenciais, na preservação da saúde,
segurança e bem-estar de nossos colaboradores. Abaixo, listamos as medi- 6 - Investimentos
% Participação 2021 2020
das aplicadas: • Adoção do trabalho remoto para a maior parte da equipe dos Empresas
28,57 30.214 30.228
escritórios do Rio e São Paulo, realizada até o mês/08/21. • Para os colabora- Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda.
25,00 34.147 34.538
dores que precisam trabalhar nos escritórios e após a retomada das atividades Solace Empreendimentos Imobiliários S.A.
33,33 1.024 2.907
presenciais, houve intensificação da higienização dos ambientes de trabalho, Concessionária Rio Barra
25,00
instalação de dispensers de álcool em gel, sinalização interna e adoção de Concessionária Porto Novo (*)
137
137
protocolos para evitar a disseminação da doença como aferição da tempera- Outros investimentos
65.522 67.810
tura ao chegar, distanciamento de mesas, obrigatoriedade do uso de máscaras, etc.. • Disponibilização de infraestrutura para atender às necessidades * Investimento zerado em função do patrimônio líquido negativo da Investida.
2021
2020
dos colaboradores em home office, como equipamentos eletrônicos, cadeiras 7 - Imobilizado
Taxa de
Depree material de escritório. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras:
depreciaciação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
ção anual Custo acumulada Líquido Líquido
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
10%
a
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo Conselho Federal
16,66% 104.431 (104.431)
de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro- Máquinas e equipamentos
20% 23.475
(22.831)
644
nunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras são apresen- Veículos
15% 10.155
(8.522) 1.633 1.808
tadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para Outros imobilizados
138.061 (135.784) 2.277 1.808
milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. 2.1 - Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de 8 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, em 31/12/21, está
caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente representado por 546.918.198 (453.168.198 em 31/12/20) ações nominativas
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um e sem valor nominal, sendo 326.661.279 (270.666.626 em 31/12/20) ordináinsignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade rias e 220.256.919 (182.501.572 em 31/12/20) preferenciais, totalmente subsimediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações crito e integralizado. Reservas de lucros: Em 31/12/21 e 2020, as reservas
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica- de lucros não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no
ção acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstra- exercício. 9 - Seguros: A Cia. adota a política de manter cobertura de seguções financeiras. São representadas basicamente por operações compromis- ros para os bens próprios de seu ativo imobilizado, em montante considerado
sadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recom- suficiente para cobrir todos os riscos existentes. Possui também apólices de
pra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 2.2 riscos nomeados, com Cob. determinada, definida por orientação de espe- Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais cialistas, levando em consideração a natureza e grau de risco do negócio,
emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até em montantes considerado suficientes para cobrir eventuais perdas em seus
31/12/21. A Cia., no exercício findo em 31/12/21, avaliou não haver necessida- ativos e/ou responsabilidades. 10 - Instrumentos Financeiros: Os instrumende de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida tos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21
provisão é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não e 2020 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data.
será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques: Demonstrados A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias opepelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem racionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
como outros custos indiretos. Não estão registrados por quantias superiores consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou venda. vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos
2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos e passivos tributários correntes do ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguinúltimo exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável tes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de
esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A Administração, pe- liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia.

Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Notas
2021
2020
Receita bruta da prestação de serviços
2.14 31.614 41.864
Impostos e contribuições sobre serviços
(955) (2.200)
Receita operacional líquida
30.659 39.664
Custo dos serviços prestados
2.15 (22.509) (21.573)
Lucro bruto
8.150 18.091
Receitas (despesas) operacionais
(38.513) (39.757)
Gerais e administrativas
(39.592) (53.092)
Depreciação e amortização
(184)
(561)
Financeiras, líquidas
(7.217)
7.087
Resultado de equivalência patrimonial
(2.288) (1.110)
Outras operacionais, líquidas
2.16 10.768
7.919
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(30.363) (21.666)
1.263
455
IR e contribuição social - diferidos
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Quantidade de ações (por lotes mil)
546.918 453.168
Prejuízo do exercício por ação - R$
(0,05)
(0,05)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
Ajuste de avaliação patrimonial
2.14
841
2.112
Resultado abrangente do exercício
(28.259) (19.099)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Ajustes para conciliar o resultado com os recursos
2.472
1.671
líquidos gerados pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
184
561
Equivalência patrimonial
2.288
1.110
Variações nos ativos e passivos operacionais
2.725 (31.893)
Contas a receber de clientes
(3.913)
5.308
Créditos tributários
1.650
1.917
Créditos com partes relacionadas
1.886
26
IR e contribuição social diferidos
(830)
634
Outros ativos
881 (1.089)
Fornecedores
(3.095) (4.081)
Tributos e obrigações sociais
(149) (4.704)
Parcelamentos
6.788
818
Débitos com partes relacionadas
151 (31.339)
Ajuste de avaliação patrimonial
841
2.112
(1.485) (1.495)
Outros passivos
Recursos líquidos aplicados pelas atividades operacionais (23.903) (51.433)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Baixa de imobilizado
(653)
93
Investimentos
- (3.780)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos
(653) (3.687)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
30.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
(4.100) 30.000
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos 25.900 30.000
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.344 (25.120)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa:
No início do exercício
36.333 61.453
No fim do exercício
37.677 36.333
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.344 (25.120)
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, 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 atividades do grupo.
11 - Eventos Subsequentes: A Administração avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos aos quais a Cia. está
exposta, e chegou à conclusão de que não existem efeitos relevantes que
impactam as demonstrações financeiras da Cia.. 12 - Aprovação das Demonstrações Financeiras: Às Demonstrações Financeiras foram aprovadas
pela Administração da Cia. em 14/04/22.
Andreia Cardoso de Lima - Contadora - CRC-RJ 094712/O-2
Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administradores
da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. Rio de Janeiro – RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Carioca ChristianiNielsen Engenharia S.A., (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela 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 seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em 31/12/21, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das 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 da Cia. 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 dessas
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar
a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que
existe incerteza significativa 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. RJ, 14/04/22. Lopes, Machado Auditors, Consultants &
Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR International CRC-RJ - 2026/O-5. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 060.611/O-0,
José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.
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EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.
Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Ativo
2021
2020
Circulante
785.227
927.199
Caixa e equivalentes de caixa
217.423
285.158
Contas a receber
426.573
492.110
AFRMM a receber
52.686
55.777
Impostos a recuperar
12.226
36.390
Estoques
43.449
31.627
Adiantamentos a fornecedor
9.428
7.876
Despesas antecipadas
23.442
18.261
Não Circulante
402.371
371.219
Impostos e contribuições diferidos
125.032
132.883
Operações com partes relacionadas
273.652
235.845
Depósitos judiciais
3.687
2.491
Imobilizado
586.150
307.165
Direito de uso
26.662
57.285
15.599
17.051
Intangível
628.411
381.501
Total do Ativo
1.816.009 1.679.918
2021
2020
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
583.851
676.534
Fornecedores
51.231
30.364
Empréstimos e financiamentos
117.212
91.299
Arrendamento financeiro - partes relacionadas
31.477
42.532
Impostos e contribuições
28.519
65.004
Obrigações e provisões trabalhistas
10.964
8.972
Armadores
334.801
429.630
Provisões diversas
9.647
8.733
835.818
662.068
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
355.694
411.910
Arrendamento financeiro - partes relacionadas
9.269
37.943
Operações com partes relacionadas
453.659
193.995
Impostos e contribuições
11.339
13.307
Provisões para contingências
5.857
4.913
Patrimônio Líquido
396.340
341.316
Capital Social
201.887
201.887
Reserva de lucros
194.453
139.429
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1.816.009 1.679.918
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em
31/12/2021 e de 2020 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Empresa de Navegação Elcano S.A. (“Companhia”
ou “Elcano”), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade e
estado do Rio de Janeiro, foi constituída em 22/08/2001 e tem por objetivo
principal explorar, com embarcações próprias ou alheias, o comércio marítimo
de longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de carga em geral; operar
terminais portuários, inclusive navegação de apoio portuário; exercer atividades
de armazenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias
e administração de embarcações; exercer atividades complementares, correlatas ou acessórias, atinentes às suas atividades. Impactos da COVID-19: A
crise cada vez mais relevante da pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) originada
na China no final de 2019, continua a ter consequências imprevisíveis a nível
global. Os eventos ocorridos por essa circunstância após o encerramento do
exercício social de 2021 e 2020 não têm efeito na estrutura, nem nos valores
das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2021 e 2020, nem no
princípio da continuidade. A Companhia mantém em vigor um importante plano
de contingência tanto para os seus escritórios como para a frota de navios que
opera para fazer face a esta crise e minimizar os possíveis efeitos que dela
possam decorrer. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações
contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração
de conformidade: A Empresa de Navegação Elcano S.A. adota as práticas
contábeis aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações
(Lei nº 6.404/76) e suas devidas alterações (Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09).
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções emitidas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS))
emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) e adaptadas às normas
emanadas pelo Grupo Nossa Terra 21 A. As demonstrações contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2021 foram aprovadas e autorizadas para
divulgação pela Diretoria em 28/02/2022. b) Base de apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia, e todos os valores foram arredondados para Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na
moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos
para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos
e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos
monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos
não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas
de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as NBCs e o IFRS requerem o uso de certas
estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores
objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores significativamente divergentes dos registrados
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido às imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. 2.2. Resumo das principais práticas contábeis
adotadas: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas a seguir: a) Instrumentos financeiros:
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívidas e patrimônio, contas a receber e outros
recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim
como contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS 09) - Instrumentos Financeiros,
adotado pela Companhia em 01/01/2019, conforme deliberação CVM 763/16.
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros
como subsequentemente mensurados ao: ▪ Custo amortizado: quando os
ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber os fluxos de caixa
contratuais e os termos contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre
o valor do principal em aberto; ▪ Valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros são mantidos tanto com
o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, quando pela venda desses
ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre
o valor do principal em aberto; ▪ Valor justo por meio do resultado (VJR):
quando os ativos financeiros não são mensurados pelo custo amortizado, valor
justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando são designados
como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados
a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia
gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais investimentos, com
base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento
inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando
incorridos, bem com os resultados de suas flutuações no valor justo. Os passivos
financeiros não derivativos são mensurados ao: ▪ Valor justo por meio do
resultado: quando classificado como mantido para negociação ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo e
mudanças no valor justo desses passivos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício; ▪ Custo amortizado:
Passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor
justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao valor justo por meio
do resultado, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão. A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto
no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros,
quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente mensurados
ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de
juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação. b) Instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting: Os instrumentos
financeiros derivativos designados em operações de hedge são inicialmente
reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é contratado,
sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são
apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for
positivo, e como passivos financeiros quando o valor justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos
durante o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado,
com exceção da parcela eficaz do hedge accounting, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido classificado como outros resultados abrangentes.
Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos
imediatamente para a demonstração do resultado quando a transação objeto
de hedge afetar o resultado. c) Caixa e equivalentes de caixa: Representam
saldos bancários, de caixa de bordo de embarcações e ordem de crédito e
estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor, e com liquidez imediata, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que se
aproxima de seu valor justo. d) Contas a receber: Correspondem aos valores
a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado,
registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, deduzidos
das perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) para
cobrir eventuais perdas na realização desses créditos, quando aplicáveis. As
perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa são constituídas em
montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais
Silvia Helena Bastos Loureiro - Diretora Financeira.

Demonstrações do resultado em 31/12/2021 e 2020
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)
2021
2020
Receita operacional líquida
3.960.080
4.832.065
Custos dos serviços prestados
(3.733.102) (4.581.844)
Lucro Bruto
226.979
250.221
Receitas/ (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(14.299)
(12.081)
Pessoal e encargos
(23.880)
(24.116)
Impostos diversos
(3.114)
(2.244)
Depreciação e amortização
(1.603)
(1.672)
Outras receitas operacionais
(2.551)
41.301
(45.448)
1.189
Lucro antes do efeito financeiro
181.530
251.410
Resultado financeiro, líquido
(93.932)
(208.285)
Resultado financeiro líquido
(33.925)
(30.745)
Variações cambiais líquidas
(60.007)
(177.540)
Resultado antes do Imposto de Renda e
da Contribuição Social
87.599
43.125
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente
(4.299)
(17.629)
Diferido
(7.850)
28.635
(12.149)
11.006
Lucro líquido do exercício
75.449
54.131
Quantidade de ações
10.161.354 10.161.354
Lucro líquido por ações
7,43
5,33
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
2021
2020
Lucro líquido do exercício
75.449
54.131
Total do resultado abrangente do exercício
75.449
54.131
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Reserva de lucros
ReserReser- Lucros
va de
va de
(PreIncentiReLu- juízos)
Capital vos de serva cros a acumuSocial AFRMM Legal realizar lados Total
Saldos em 01/01/2020
201.887 98.281 5.125
(2.707)302.586
Destinação de recursos do
AFRMM
– 33.632
–
– (33.632)
–
Lucro líquido do Exercício
–
–
–
– 54.131 54.131
Destinações:
Constituição Reserva Legal
–
– 2.706
– (2.706)
–
Distrubuição de juros
sobre capital próprio
–
–
–
– (15.401) (15.401)
Dividendos propostos
–
–
– 2.393 (2.393)
–
Saldos em 31/12/2020
201.887 131.912 5.124 2.393
(1)341.316
Destinação de recursos do
AFRMM
– 48.605
–
– (48.605)
–
Uso reserva AFRMM para
absorção de prejuízo
– (18.031)
–
– 18.031
–
Lucro líquido do Exercício
–
–
–
– 75.449 75.449
Destinações:
Constituição Reserva Legal
–
– 3.772
– (3.772)
–
Distribuição de juros sobre
capital próprio
–
–
–
– (18.031) (18.031)
Dividendos pagos anos
anteriores
–
–
– (2.393)
– (2.393)
Dividendos propostos
–
–
– 23.072 (23.072)
–
Saldos em 31/12/2021
201.887 162.485 8.896 23.072
– 396.340
perdas na realização desses valores, sendo apurada em bases individuais e
considerando em suas premissas o conceito de perdas de crédito esperadas,
conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) - Instrumentos financeiros. Os
cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram valores relevantes em
razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a receber. Portanto,
não houve contabilização de Ajuste a Valor Presente (AVP) conforme a NBC
TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor presente. e) Estoques: Os
estoques representam os combustíveis a bordo das embarcações. São avaliados pelo método Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair (PEPS), não sendo
os seus valores inferiores ao de mercado. f) Despesas antecipadas: As
despesas do exercício seguinte, compostas por prêmios de seguros a apropriar,
são avaliadas ao custo, líquido das amortizações, que são reconhecidas ao
resultado de acordo com o prazo de vigência do seguro. g) Ativos e passivos
circulantes e não circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de
realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias
decorridos no mês da contratação das operações são apropriados dentro do
próprio mês, “pro rata dia”. A Administração da Companhia não identificou a
necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos
e passivos em conformidade com a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) ajuste a valor presente. h) Imobilizado: ▪ Reconhecimento e mensuração:
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se houver. ▪ Custos subsequentes: O custo de reposição
de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso
seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é
baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos
no resultado conforme incorridos. ▪ Depreciação: A depreciação é calculada
sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto
do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada
parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete
o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As vidas úteis estimadas (em anos) para os bens do ativo imobilizado são:
Descrição
Vida útil (anos)
Embarcações
1 a 24
Edifícios
25
Móveis e utensílios
10
Veículos
5
Outros
5 a 10
A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente
no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Administração estabeleceu que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada,
em decorrência da atual idade das mesmas e das perspectivas de suas operacionalidades normais e manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual
estimada. i) Direito de uso: O Direito de uso é composto pelo valor presente
líquido dos valores a pagar pelo arrendamento financeiro de ativos, objetos do
arrendamento, reconhecidos inicialmente em janeiro de 2019, de acordo com
a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4). O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do prazo
do arrendamento. j) Intangível: No ativo intangível são classificados os gastos
com aquisição de software e marcas e patentes registradas ao custo, deduzidos
das amortizações acumuladas e perda por redução ao valor recuperável quando
aplicável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados
no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é
contabilizado prospectivamente. k) Empréstimos e financiamentos: Os
empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados
(líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. l) Arrendamento financeiro: O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente, de acordo com
a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4), ao valor presente dos pagamentos de
arrendamento, descontados pelo prazo do contrato e pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente,
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Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
87.599 43.125
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
65.538 61.203
Pagamento de Juros sobre capital próprio e dividendos
(20.423) (24.179)
Juros e variação cambial sobre contrato de arrendamento
1.066 21.876
Lucro ajustado
133.780 102.025
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais
Variação no contas a receber
65.537
7.446
Variação do AFRMM a receber
3.091 (5.384)
Variação nos impostos a recuperar
24.164 (5.979)
Variação nos impostos e contribuições diferidos
7.851 (28.636)
Variação nos estoques
(11.822) (22.267)
Variação de adiantamentos concedidos
(1.552) (1.151)
Variação nas despesas antecipadas
(5.181) 2.322
Variação nos depósitos judiciais - não circulante
(1.196) 2.287
80.893 (51.363)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais
Variação de fornecedores
20.867
6.692
Variação de impostos e contribuições
(50.602) 38.418
Variação de obrigações trabalhistas e sociais
1.992 (1.135)
Variação de armadores
(94.829) 14.559
Variação de provisões diversas
912
1.077
Variação de provisão para contingências
944 (1.033)
(120.716) 58.578
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
93.956 109.241
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variação de créditos pessoas ligadas
(37.807) (45.682)
Pagamento de arrendamento
(40.796) (35.144)
Variação de empréstimos e financiamentos
(30.303) 108.110
Variação de débito de empresas ligadas
259.664 22.827
150.758 50.111
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado e/ou intangível (312.449) (17.605)
(312.449) (17.605)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de
investimentos
(161.691) 32.506
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(67.735) 141.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
285.158 143.411
217.423 285.158
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(67.735) 141.747
pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Elcano usa sua taxa
incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. m) Contas a pagar
fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais
incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios
da Companhia. n) Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista,
cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma obrigação
presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar
a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não
são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver
uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja
pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que
devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de
impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do
dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
o) 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, calculados com base nas alíquotas de 15%,
acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para Imposto
de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social. O Imposto
de Renda e Contribuição Social diferidos são reconhecidos com relação às
diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para fins contábeis
e os correspondentes valores usados para fins de tributação na apuração do
lucro real tributável. p) Apuração do resultado: O resultado das operações é
apurado em conformidade com o regime contábil de competência. ▪ Receita
de prestação de serviços: A receita proveniente da prestação de serviços é
reconhecida de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com contrato
de clientes, adotada pela Companhia em 01/01/2019, estabelecendo um modelo
de cinco etapas para determinar a mensuração da receita e quando e como
ela será reconhecida. Dessa forma, a Companhia reconhece as receitas na
extensão em que os produtos são entregues e devidamente aceitos pelos seus
clientes, onde os riscos e benefícios relacionados a propriedade são transferidos. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou
a receber líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos,
bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares. ▪ Receitas e
despesas financeiras: A receita e a despesa de juros são reconhecidas no
resultado pelo método dos juros efetivos. A Companhia classifica juros recebidos
como fluxos de caixa das atividades de investimento. q) Demonstrações dos
fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2). r) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: As demonstrações contábeis requerem o uso de certas estimativas contábeis, tais como:
seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões para perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; provisões
fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos
constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil requer que a Administração se baseie em estimativas para registro
de certas transações e informações sobre dados das suas demonstrações
contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de
sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros
afetados. As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Provisão para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa - Nota explicativa 8. b) Estoques - Nota explicativa 10. c) Imobilizado - Nota explicativa 16. d) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e
fiscais - Nota explicativa 22. e) Realização dos prejuízos fiscais e diferenças
temporárias - Nota explicativa 23. 3. Legislação aplicável às Companhias
de navegação: As particularidades concernentes às Empresas de navegação
encontram-se refletidas nas demonstrações contábeis e enquadram-se nas
disposições contidas na Portaria do Ministério da Fazenda nº 188, de
27/09/1984. Essa particularidade inclui, principalmente, a forma de contabilização do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).
Em conformidade com a legislação vigente aplicável às Empresas de navegação, é destinada a elas a taxa adicional de 10% sobre o valor do frete de cabotagem, cobrado dos clientes ou ressarcidos pela União Federal, a qual é
creditada em conta vinculada no Banco do Brasil S.A. Esses depósitos destinam-se, exclusivamente, a pagamento de eventos de construção, docagens,
reparos, manutenção das embarcações e amortizações de financiamentos
concedidos pelo Fundo da Marinha Mercante - FMM para aquisição e reparação
de embarcações em estaleiros brasileiros. Em 31/12/2020, a Companhia tinha
a receber da União Federal o montante de R$ 55.777 (R$ 50.393 em 2019),
referente à taxa adicional acima mencionada. 4. Adoção das normas internacionais de relatório financeiros (IFRS) novas e revisadas: Normas e
interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de
01/01/2021: No exercício corrente, a Companhia não adotou as alterações e
novas interpretações às IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade
(International Accounting Standards Board - IASB) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente
em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 01/01/2021.
Em vigor para períodos anuais
Descrição
iniciados em ou após

Norma ou interpretação
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39, CPC 40 (R1) /
IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06 (R2)/ IFRS 16
Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2
01/01/2021
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados
da Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações contábeis.
Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações contábeis, a Companhia não
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão aplicáveis, como segue:
Em vigor para períodos anuais
Norma ou interpretação
Descrição
iniciados em ou após
Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3
Referência à Estrutura Conceitual
01/01/2022
Alterações ao CPC 27/ IAS 16
Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido
01/01/2022
Alterações ao CPC 25/ IAS 37
Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato
01/01/2022
Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS 1, CPC 48/ IFRS 9,
CPC 06 (R2)/ IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41
Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRS 2018-2020
01/01/2022
CPC 50/ IFRS 17
Contratos de Seguros
01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1
Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes
01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e IFRS Practice
Statement 2 - Making Material Judgments
Divulgação de Políticas Contábeis
01/01/2023
Alterações ao CPC 23/ IAS 8
Definição de estimativas contábeis
01/01/2023
Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS 10 e CPC 18 (R2)/ Venda ou Constituição de Ativos entre um Investidor e sua
IAS 28
Coligada ou Joint Venture
Postergada indefinitivamente
Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações contábeis. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes
sobre as demonstrações contábeis da Companhia em decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis.

Luciano Fabrício Riquet Filho - Diretor de Relações Institucionais.

Augusto Cezar dos Santos Valente - Contador - CRC 087256/O-0-RJ

As demonstrações financeiras completas e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas estão disponíveis eletronicamente no endereço: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
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CELEO REDES TRANSMISSÃO E RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ nº 30.700.656/0001-88
Relatório da administração (Em R$ milhares)
Lucros cessantes Danos materiais
1 Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”)
6.750
658
em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos Celeo São João do Piauí FV I S.A.
6.752
658
senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) refe- Celeo São João do Piauí FV II S.A.
6.769
658
rente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2 A Celeo São João do Piauí FV III S.A.
6.069
658
Companhia: A Companhia, sociedade anônima fechada, foi constituída em 7 de maio de 2018 e está estabelecida Celeo São João do Piauí FV IV S.A.
6.062
658
na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de Celeo São João do Piauí FV V S.A.
6.730
658
origem solar, bem como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Celeo Redes Celeo São João do Piauí FV VI S.A.
39.132
3.948
Brasil S.A. (“Celeo Redes”) possui 100% de participação na Companhia. 2.1 Controladas - As controladas (também
definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia) são concessionárias de transmissão e (b) Transmissão - (b.1) Operação comercial - Em março de 2020, os trechos da subestação (SE) Acaraú II, SE Acaraú III
e da linha de transmissão (LT) 230kV Acaraú II – Acaraú III entraram em operação comercial. Em 08 de novembro de 2021
geração de energia. Todas as empresas estão estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro.
a Serra de Ibiapaba obteve o termo de liberação definitivo e entrou em operação comercial na sua totalidade, e passou a
% de participação
Segmento
2021 e 2020 receber 100% da receita anual permitida. (b.2) Financiamento - No dia 22 de agosto de 2019 a Serra de Ibiapaba assinou
contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. no valor total de R$ 646.000 destinados à implantação
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
do sistema de transmissão da Companhia. Em 19 de maio de 2021 e 28 de outubro de 2021 foram desembolsados respecCeleo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
tivamente R$ 52.374 e R$ 63.000, totalizando R$ 115.374 no exercício. Em 2020 já havia sido desembolsado o montante
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
de R$ 517.749. (b.3) Dividendos - Em novembro e dezembro de 2021 a Serra de Ibiapaba pagou R$ 2.500 e R$ 6.050
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
respectivamente, de dividendos para a Companhia. (b.4) Receita anual permitida (RAP) - A Resolução Homologatória nº
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
2.895, de 13 de julho de 2021, estabeleu a RAP da Companhia para o ciclo 2021-2022 em R$ 101.722 (R$ 12.701 para
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
o ciclo de 2020-2021). O aumento foi decorrente da entrada em operação total da linha de transmissão. 4 Mensagem da
Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“Serra de Ibiapaba” ou “SITE”) (b)
Transmissão
100%
administração: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com quali3 Principais acontecimentos no exercício: (a) Geração - (a.1) Financiamento - Programa de Repactuação dade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com mandato de 3 (três) anos,
Emergencial do BNB - Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 as Geradoras foram enquadradas no Progra- permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários
ma de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. As ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Companhia.
Geradoras realizaram apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e as (b) Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual número de
Geradoras realizaram o pagamento dos juros no mês de março de 2021. (a.2) Indenização sobre sinistro no par- suplentes. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação
que fotovoltáico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas dos acionistas, conforme previsto em lei. 5 Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, as os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (conGeradoras acionaram a seguradora e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme troladora e consolidado) da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrado no quadro a seguir.
demonstrações financeiras (controladora e consolidado) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado)
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2021
2020
2021
2020
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
8
37
33
44.418
48.360
e consolidado
Títulos e valores mobiliários
9i
71.045
32.371
2021
2020
Contas a receber, concessionárias e permissionárias
10
69.648
13.111 Lucro líquido do exercício
21.698
141.080
Impostos e contribuições a recuperar
13
12
2.839
2.228 Outros resultados abrangentes
Dividendos a receber
31 (d)
34.103
- Resultado abrangente total
21.698
141.080
Ativo de contrato
11
100.152
69.382
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Outros ativos
3
2
12.389
1.279
(controladora e consolidado) Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Total do ativo circulante
34.156
47
300.491
166.731
Controladora e Consolidado
Títulos e valores mobiliários
9 ii
27.631
23.470
Reserva de lucros
Lucros
Ativo de contrato
11
- 1.359.378 1.228.596
Capital
Lucros a Retenção (prejuízos)
Adiantamento para futuro aumento de capital
31 (a.2)
93.825
67.142
Nota Social Legal
realizar
lucros acumulados Total
Total do realizável a longo prazo
93.825
67.142 1.387.009 1.252.066
110.033
310
1.468
4.403
- 116.214
Direito de uso
12 (a)
6.160
5.687 Saldo em 31 de dezembro de 2019
141.080 141.080
Investimento
13
655.976
676.779
- Lucro líquido do exercício
23 (b)
- 7.055
(7.055)
Imobilizado
14
761.752
789.603 Reserva legal
23 (b)
33.506
(33.506)
Total do imobilizado + intangível + investimento
655.976
676.779
767.912
795.290 Reserva de lucros a realizar
23 (b)
100.519
(100.519)
Total do ativo não circulante
749.801
743.921 2.154.921 2.047.356 Reserva de retenção de lucros
110.033 7.365
34.974
104.922
- 257.294
Total do ativo
783.957
743.968 2.455.412 2.214.087 Saldo em 31 de dezembro de 2020
(33.507)
- (33.507)
Fornecedores
15
48
15
171.505
164.920 Aprovação para pagamento de dividendos 23 (b)
21.698 21.698
Financiamentos
16
88.361
12.283 Lucro líquido do exercício
23 (b)
- 1.085
(1.085)
Debêntures
17
20.699
614 Reserva legal
23 (b)
(5.153) (5.153)
Passivo de arrendamento
12 (b)
538
538 Dividendos mínimos obrigatórios
23 (b)
15.460
(15.460)
Impostos e contribuições a recolher
18
1
8.298
12.569 Reserva de retenção de lucros
110.033 8.450
1.467
120.382
- 240.332
Pis e Cofins diferidos
19
8.834
6.049 Saldo em 31 de dezembro de 2021
Encargos setoriais
439
338
Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado)
Dividendos a pagar
23 (b)
34.960
34.960
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Contas a pagar
16 (b.1)
16.220
Controladora
Consolidado
Outros passivos
108
122
2.095
2.051 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2021
2020
2021
2020
Total do passivo circulante
35.116
138
351.949
199.362 Lucro líquido do exercício
21.698
141.080
21.698
141.080
Financiamentos
16
956.770
881.673 Ajustes para:
Debêntures
17
100.455
109.003 - Imposto de renda e contribuição social diferidos
(7.500)
83.734
Passivo de arrendamento
12 (b)
6.259
5.690 - PIS e COFINS diferidos
24
14.869
75.670
Pis e Cofins diferidos
19
125.406
113.322 - Ativo de contrato - remuneração
11
6.145
(8.966)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
20
136.539
144.040 - Juros e correção monetária sobre financiamentos
ICMS a recolher
21
19.952
17.167 e debêntures e custo de transação
97.140
46.484
Adiantamento para futuro aumento de capital
31 (b)
508.509
486.536
508.509
486.536 - Juros sobre arrendamento
29
524
627
Outros passivos
9.240
- - Depreciação
25.415
17.847
Total do passivo não circulante
508.509
486.536 1.863.130 1.757.431 - Resultado de equivalência
13
(21.849) (141.189)
Total dos passivos
543.625
486.674 2.215.079 1.956.793 - Depreciação - direito de uso
177
169
Capital social
23 (a)
110.033
110.033
110.033
110.033
(151)
(109) 158.467
356.645
Reserva de lucros
23 (b)
130.299
147.261
130.299
147.261 Variações em:
Total do patrimônio líquido
240.332
257.294
240.332
257.294 - Títulos e valores mobiliários
(38.674) 159.111
Total do passivo e patrimônio líquido
783.957
743.968 2.455.412 2.214.087 - Contas a receber, concessionárias e permissionárias
(56.537)
(13.111)
- Ativo de contrato
11
74.009
10.184
Demonstrações do resultado (controladora e consolidado)
- Impostos e contribuições a recuperar
(1)
(611)
(1.133)
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
- Outros ativos
(6)
(1)
(10.729)
1.017
Controladora
Consolidado
- Direito de uso
(650)
Nota
2021
2020
2021
2020
33
(32)
34.560
50.877
Receita operacional líquida
24
365.058
823.499 - Fornecedores
(1.404)
9.571
Pessoal
(3.180)
(291) - Impostos e contribuições a recolher
101
338
Material
(321)
(24) - Encargos setoriais
2.785
195
Serviços de terceiros
(3.454)
(338) - ICMS a recolher
16.220
Indenização
1.1
3.948
- - Contas a pagar
(11)
122
9.530
2.050
Compra de energia
25
(8.554)
(42.605) - Outros passivos
17
(6.615)
Tarifa de uso do sistema de transmissão
26
(11.688)
(8.123) Debentures - pagamento de juros
16
(43.188)
(7.707)
Depreciação
(25.415)
(17.847) Financiamento - pagamento de juros
16
(20.266)
Custo de Construção
27
- (142.781) (482.952) Nota promissória - pagamento de juros
(136)
(20) 137.265
547.772
Outros
(8.023)
(2.051) Caixa (utilizado) gerado atividades operacionais
(2.867)
(1.127)
Custos operacionais
- (199.468) (554.231) Impostos pagos sobre o lucro
(136)
(20) 134.398
546.645
Lucro bruto
165.590
269.268 Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades operacionais
Pessoal
(91)
- Fluxo de caixa das atividades de investimento
(4.161)
(14.855)
Serviços de terceiros
28
(147)
(102)
(2.985)
(1.087) Títulos e valores mobiliários
- (241.705) (819.797)
Arrendamentos - depreciação
(177)
(169) Ativo de contrato - construção
8.550
Doações
(307)
(1.208) Dividendos recebidos
14
(25.516) (153.349)
Outros
(2)
(506)
(483) Imobilizado
8.550
- (271.382) (988.001)
Despesas operacionais
(147)
(104)
(4.066)
(2.947) Caixa gerado (utilizado) atividades de investimento
Resultado antes das despesas financeiras
(147)
(104) 161.524
266.321 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
16
115.374
561.949
Receitas financeiras
3.305
3.217 Financiamento - captação
17
116.000
Despesas financeiras
(4)
(5) (145.744)
(42.465) Debêntures - captação
16
- (380.000)
Despesas financeiras líquidas
29
(4)
(5) (142.439)
(39.248) Nota promissória - liquidação
12
(605)
(676)
Resultado de equivalência patrimonial
13
21.849
141.189
- Arrendamento - pagamento
(3.700)
(3.700)
Resultado antes dos impostos
21.698
141.080
19.086
227.073 Dividendos pagos
13 (a)
- (161.500)
Imposto de renda e contribuição social correntes
(4.888)
(2.259) Aumento de capital na Serra de Ibiapaba
(26.683)
(930)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
7.500
(83.734) Adiantamento para futuro aumento de capital - nas controladas 31 (a.1)
21.973
162.470
21.973
162.470
Imposto de renda e contribuição social
30
2.612
(85.994) Adiantamento para futuro aumento de capital - pela controladora 31 (b)
(8.410)
40
133.042
459.743
Lucro líquido do exercício
21.698
141.080
21.698
141.080 Caixa utilizado nas atividades de financiamento
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes
4
20
(3.943)
18.387
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
33
13
48.360
29.973
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
8
37
33
44.418
48.360
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
1 Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 7 de maio de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por guá II; (iv) Linha de Transmissão, em 230kV, Ibiapina II – Piripiri, circuito simples, segundo circuito, com origem na
objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de Subestação Ibiapina II e término na Subestação Piripiri; (v) linha de Transmissão Piripiri – Teresina III, em 230kV, cirtransmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo cuitos simples, primeiro circuito; (vi) SE Parnaíba III, novos pátios 500/230-13,8kV (6+1R)2 x 200 MVA, 230/138kV 2
Redes”). O Grupo apresenta capital circulante negativo consolidado de R$ 51.458 em 31 de dezembro de 2021 (R$ x 150 MVA; pela SE Acaraú III, novos pátios 500/230-13,8kV, (6+1R) x 250 MVA; (vii) Conexões de unidades de
32.631 em 31 de dezembro de 2020) devido, principalmente, ao sinistro ocorrido nas Geradoras. Em decorrência da transformação; (viii) entradas de linha, interligações de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalaindisponibilidade da operação, as Geradoras suspenderam o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respaldo ções necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração
legal da cláusula de contratos com fornecedores, que possibilitam reter parte do saldo devedor até a regularização e apoio. (b.3) Receita anual permitida (RAP) - A RAP estipulada no contrato de concessão para a Serra de Ibiapaba
da capacidade de geração de energia. O principal saldo retido é com a sua parte relacionada Elecnor do Brasil Ltda. foi de R$ 85.271. A Resolução Homologatória nº 2.725, de 14 de julho de 2020, estabeleu a RAP da Companhia para
(veja nota explicativa 31 (c)). Adicionalmente, o Grupo conta com o aporte de capital dos acionistas para a operacio- o ciclo 2020-2021 em R$ 12.701, referente ao trecho da entrada em operação parcial. A Agência Nacional de Energia
nalização do negócio. 1.1 Controladas - As controladas (também definidas como “Grupo” quando mencionadas em Elétrica (“ANEEL”) revisará a Receita Anual Permitida (“RAP”) da Companhia, durante o período da concessão, em
conjunto com a Companhia) são concessionárias de transmissão e geração de energia. Todas as empresas estão intervalos periódicos de 5 (cinco) anos. A RAP da Companhia é reajustada em cada ciclo (anual) pelo Índice de Preços
estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro.
ao Consumidor Amplo (“IPCA”). 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações financei% de participação
ras (controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emisSegmento
2021 e 2020 são das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foi autorizada pela diretoria em 20 de abril de 2022.
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“SJP I”)
(a)
Geração
100%
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na nota explicativa 6. Todas as
Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“SJP II”)
(a)
Geração
100%
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras (controladora e consolidado), e somente elas, estão
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“SJP III”)
(a)
Geração
100%
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“SJP IV”)
(a)
Geração
100%
moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras (controladora e consolidado) estão apresentadas em
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“SJP V”)
(a)
Geração
100%
Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“SJP VI”)
(a)
Geração
100%
quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações finanSerra de Ibiapaba Transmissora de Energia S.A. (“Serra de Ibiapaba” ou “SITE”) (b)
Transmissão
100%
ceiras (controladora e consolidado), a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das
(a) Geração - (a.1) Contexto operacional - As Geradoras foram constituídas no dia 11 de abril de 2018 e têm por políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diobjeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a manutenção de redes de vergir dessas estimativas. Itens sujeitos a essas estimativas incluem: critério de apuração e remuneração do ativo de
transmissão. (a.2) Outorga - As Geradoras foram vencedoras no Leilão nº 001/2018 e firmaram contrato de Outor- contrato (nota explicativa 11), depreciação e teste por redução ao valor recuperável (nota explicativa 14), análise do
ga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a risco de crédito para determinação da provisão para perdas esperadas de crédito (nota explicativa 6.6) e reconheciimplantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade mento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios (nota explicativa 22). As estimativas e julgainstalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades geradoras de 1.364 mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota
kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica produzida destina-se a comercialização na modalidade explicativa 14 - Imobilizado - (a.1) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo
de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implementação do sistema de transmissão de imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos
interesse restrito constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme
500 kV com aproximadamente onze quilômetro de extensão, em circuito simples, interligado a subestação elevadora nota explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao valor recuperável. O valor recuperável da unidade
à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. geradora de caixa (UGC) foi estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em
As obras foram concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de 2020. (a.3) uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto, nenhuma provisão
Indenização do parque fotovotaico - Em julho de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras (controlade energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades das Geradoras. dora e consolidado) foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos finanApós o incidente, as Geradoras acionaram a seguradora e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fiR$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir.
nanceiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Base de consolidação - (a) Controladas - A Companhia controla uma
Lucros cessantes Danos materiais entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a
Celeo São João do Piauí FV I S.A.
6.750
658 entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações finanCeleo São João do Piauí FV II S.A.
6.752
658 ceiras das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a CompaCeleo São João do Piauí FV III S.A.
6.769
658 nhia obtém o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras da controladora,
Celeo São João do Piauí FV IV S.A.
6.069
658 as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (b)
Celeo São João do Piauí FV V S.A.
6.062
658 Transações eliminadas na consolidação - Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não
Celeo São João do Piauí FV VI S.A.
6.730
658 realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com
39.132
3.948 investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação
(b) Transmissão - (b.1) Contexto operacional - No dia 15 de dezembro de 2017 a Celeo Redes sagrou-se vencedo- da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se aplicável, são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos
ra do lote 2 do leilão n° 02/2017 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A Receita Anual não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 6.2
Permitida (RAP) ofertada foi de R$ 85.271 e o empreendimento está localizado no Estado do Piauí e do Ceará. A Instrumentos financeiros - (c) Reconhecimento e mensuração incial - O Grupo de contas a receber de venda de
Celeo Redes constituiu a empresa Serra de Ibiapaba em 12 de janeiro de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio energia, concessionárias e permissionárias e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em
de Janeiro. O Contrato de concessão (“Contrato”) foi assinado no dia 8 de março de 2018 e tem vigência de 30 anos, que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo
com o seu vencimento no dia 8 de março de 2048. No dia 1 de novembro de 2019 a Serra de Ibiapaba emitiu novas se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de R$ 108.333. A Celeo Redes adiquiriu essas novas de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao
ações e em contrapartida transferiu o controle acionário da Serra de Ibiapaba. A Serra de Ibiapaba entrou parcialmen- valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação
te em operação em março de 2020 com os trechos SE A Acaraú II, SE Acaraú III e LT 230kV Acaraú II – Acaraú III e a que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
entrada em operação comercial de toda a infraestrutura ocorreu em 01 de novembro de 2021. Durante a fase de significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (d) Classificação e mensuração
operação parcial, a Serra de Ibiapaba dependeu dos aportes de capital de seu acionista e/ou de financiamento obtido subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado:
junto às instituições financeiras, até o momento que passou a gerar seus próprios fluxos de caixa operacionais. Por- (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida;
tanto, as demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. (b.2) Contrato de concessão - O contrato de (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequenteconcessão N° 02/2018 tem como objetivo a construção, operação e manunteção das instalações de transmissão, nos mente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos finanestados do Piauí e Ceará, compostas pela: (i) linha de transmissão Parnaíba III – Tianguá II, em 500 kV, circuito sim- ceiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentaples, com extensão aproximada de 111 km, com origem na Subestação Parnaíba III e término na Subestação Tianguá ção posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender
II; (ii) linha de transmissão Acaraú II – Acaraú III, em 230kV, circuito duplo, primeiro e segundo circuitos, com origem ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de
na Subestação Acaraú II e término na Subestação Acaraú III; (iii) Linha de Transmissão Ibiapina II – Tianguá II, em 230 negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos conkV, circuito duplo, primeiro e segundo circuitos, com origem na Subestação Ibiapina II e término na Subestação Tian- tratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros
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sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto
pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em
datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e
juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como
mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são
classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se
isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de
outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em
que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a
maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos
estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles
incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado
perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a
realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii)
os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos
são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por
exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou
nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos
de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de
ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente
com o reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros
mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii.
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais
são somente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em
aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. O Grupo considera os termos
contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são
somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se
o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento
ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa
condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) termos que
possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso do
Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério
de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor
do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável pela
rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato,
a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o
valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados
(mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor
justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos
financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses ativos
são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método
de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos
no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido
no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando
o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para
o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos
como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.
v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado
como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal
no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (e)
Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - O Grupo desreconhece um
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento
aos 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 ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo realiza
transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos
transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii.
Passivos financeiros - O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo também
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos
transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (f) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente executável
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (g) Instrumentos financeiros derivativos - O Grupo não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.3 Imobilizado
- (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados
pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os
gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é
calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil
estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. As vida úteis
estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b)
Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2)
edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16
anos. 6.4 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e as controladas regulamentam a exploração dos serviços públicos de
transmissão pelas controladas. De acordo com o contrato de concessão, as
controladas são responsáveis por transportar a energia dos centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, as
controladas possuem duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir
e (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas
obrigações de desempenho, as controladas mantém sua infraestrutura de
transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada RAP, durante toda a vigência do contrato de concessão.
Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente (quando previsto no contrato de concessão),
que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. Até 31 de dezembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era
classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 e
mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção
e de operação, além da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente
com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do
CPC 47/IFRS 15, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado
ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem
do tempo enquadram as controladas nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas
relativas à infraestrutura de transmissão passam ser mensuradas da seguinte
forma: i. Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a parcela
da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de
construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas
do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, as controladas utilizaram um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no
caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presente líquido
da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do
projeto e não sofre alterações posteriores. ii. Reconhecimento da receita de
operação e manutenção, considerando uma margem sobre os custos incorridos para cumprimento das obrigações de performance de operação e manutenção previstas no contrato de concessão, mensalmente, após o término da
fase de construção. iii. Reconhecimento de receita de remuneração sobre o
ativo de contrato reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração
do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto definida no início de cada

projeto. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é
recuperada por meio dos dois fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por
meio de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à RAP
durante o prazo da concessão. Os valores da RAP são determinados pelo
Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme contrato de concessão
e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da
rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder
Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. 6.5 Ajuste a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são
atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a
valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e
somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os
fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na
melhor estimativa da Administração do Grupo. 6.6 Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL) do exercício corrente e diferido são calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$ 240 para imposto de renda e 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 do exercício. A despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O Grupo determinou
que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e
à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a
definição de imposto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o
CPC 32 – Tributos sobre o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto corrente é o imposto a
pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais
correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (b)
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferidos - Ativos e
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos
e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de
imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis
não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for
insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios do Grupo.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos
na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos
fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas
alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza
relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e
passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da
maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos
critérios forem atendidos. 6.7 Provisões - As provisões são reconhecidas em
função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva
que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de
um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa
futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado
e os riscos específicos para o passivo. 6.8 Provisão para perda esperada de
crédito - A provisão para perda esperada de crédito (“PEC”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para
cobrir as perdas na realização da conta de concessionárias e permissionárias
e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável. O Grupo
possui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de créditos
de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na
experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para
perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em caso de inadimplência por parte do clientne, o Grupo comunica o
não pagamento ao ONS, solicitando o acionamento do mecanismo de garantia financeira. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o Grupo não possui provisão para PEC. 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa
de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa
de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento
financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a
taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o
ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do
passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da
taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta
problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não
esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta
a ser feito com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda
não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na
preparação destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) - As alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o
custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato
é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após
1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações
forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de
abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido,
conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Compa-

nhia determinou que todos os contratos existentes em 31 de dezembro de
2021, se aplicável, serão concluídos antes das alterações entrarem em vigor.
(b) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao
CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao
CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv)
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC
26); (v) IFRS 17 Contratos de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil (
Alterações CPC 23); (vii) Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC
26); e (viii) Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de
uma única transação (Alterações CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas
ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes
Controladora
Consolidado
de caixa
2021
2020
2021
2020
Conta corrente
37
3
1.174
316
Operações automáticas
679
Operações compromissadas (a)
30
43.244
47.365
37
33
44.418
48.360
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas, atrelada ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do CDI com
vencimento em janeiro de 2022.
Consolidado
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante
2021
2020
CDB - Banco Santander
(a)
6.401
20.320
CDB - Banco do Nordeste do Brasil
(b)
64.644
12.051
71.045
32.371
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de Certificado de Depósitos
Bancários (CDB), atrelado ao Cetificado de Depósito Interbancário (CDI), do
Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras
foi de 99,4% (100,2% em 2020) do DI com vencimento de outubro à dezembro
de 2022. (b) O Grupo estruturou seus recursos por meio de CDB, atrelado ao
CDI, do Banco do Nordeste do Brasil. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 88,57% (100,25% em 2020) do CDI com vencimento
em 2024. ii. Não circulante - Para fins de garantia da operação do contrato
de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a Companhia precisa
manter durante todo o período de amortização do financiamento, recursos
em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes a 2,70%
do saldo total do financiamento. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a totalidade dos recursos no valor de R$ 27.631 e R$ 23.470 estão aplicados no
fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado
DI” do banco BNB. A Composição da carteira está dvidida em títulos públicos
federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de
despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 2,79%
(1,32% em 31 de dezembro de 2020).
10 Contas a receber,
Consolidado
concessionárias e permissionárias
2021
2020
A vencer
59.030
8.876
2.610
Acima de 3 meses
Geração - contas a receber
59.030
11.486
A vencer
10.539
1.381
Até 3 meses
16
232
De 3 a 12 meses
21
Acima de 12 meses
42
12
Transmissão - concessionárias e permissionárias
10.618
1.625
69.648
13.111
A abertura do saldo “Geração - contas a receber” está detalhada abaixo.
Consolidado
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
10.818
8.602
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
5.130
2.884
Indenização
43.082
59.030
11.486
11 Ativo de contrato
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
1.297.979 479.399
Receita de construção
241.705
819.797
Remuneração do ativo de contrato
(6.145)
8.966
Recebimentos
(74.009)
(10.184)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
1.459.530 1.297.978
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo.
2021
2020
Circulante
100.152
69.382
Não circulante
1.359.378 1.228.596
1.459.530 1.297.978
12 Direito de uso e passivo de arrendamento: O Grupo possui contrato de
arrendamento referente ao terreno do parque fotovoltaico das Geradoras com
duração de 35 anos.
(a) Direito de uso
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
5.687
5.554
Depreciação
(177)
(169)
Remensuração do contrato
650
302
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
6.160
5.687
(b) Passivo de arrendamento
Consolidado
2021
2020
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
6.228
5.975
Juros
524
627
Contraprestação paga
(605)
(676)
Remensuração do contrato
650
302
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
6.797
6.228
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
Consolidado
2021
2020
Circulante
538
538
Não circulante
6.259
5.690
6.797
6.228
O vencimento das parcelas do passivo de arrendamento está detalhado abaixo:
2021
Menos de um ano
742
Entre um e cinco anos
2.968
Mais de cinco anos
3.087
6.797
13 Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos - A movimentação
dos investimentos nas controladas apresentados nas demonstrações financeiras da controladora, é como segue:

Controladora
SJP I
SJP II
SJP III
SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
Total
Em 31 de dezembro de 2019
42.938
42.945
42.207
42.876
43.156
42.804
117.164
374.090
Integralização de capital
161.500
161.500
Resultado de equivalência patrimonial
(2.904)
(2.625)
(5.320)
(3.291)
(3.110)
(2.749)
161.188
141.189
Em 31 de dezembro de 2020
40.034
40.320
36.887
39.585
40.046
40.055
439.853
676.779
Aprovação de dividendos adicionais
(38.281)
(38.281)
Dividendos mínimos obrigatórios
(880)
(1.053)
(632)
(622)
(1.184)
(4.371)
Resultado de equivalência patrimonial
6.930
7.353
2.748
6.218
5.816
8.074
(15.291)
21.849
Em 31 de dezembro de 2021
46.084
46.620
39.635
45.171
45.240
46.945
386.281
655.976
(b) Informações financeiras resumidas das controladas
• Em 31 de dezembro de 2021
SJP I
SJP II
SJP III
SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
Ativo circulante
14.631
18.033
18.141
19.612
17.305
21.965
190.755
Ativo não circulante
133.784
127.881
246.371
122.792
126.113
127.749
1.376.419
Passivo circulante
18.275
17.828
54.151
15.204
15.933
18.827
210.737
Passivo não circulante
84.067
81.463
170.723
82.029
82.245
83.943
970.158
Patrimônio líquido
46.072
46.623
39.638
45.171
45.240
46.945
386.279
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
6.928
7.353
2.748
6.218
5.816
8.074
(15.291)
• Em 31 de dezembro de 2020
SJP I
SJP II
SJP III
SJP IV
SJP V
SJP VI
SITE
Ativo circulante
4.523
9.666
2.136
12.070
10.358
12.504
115.992
Ativo não circulante
137.768
131.460
234.856
125.448
127.969
133.446
1.242.157
Passivo circulante
22.075
21.272
55.283
17.918
18.023
23.953
41.273
Passivo não circulante
80.191
79.533
144.819
80.016
80.259
81.943
877.025
Patrimônio líquido
40.025
40.322
36.890
39.584
40.045
40.054
439.851
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(2.907)
(2.625)
(5.320)
(3.293)
(3.110)
(2.750)
161.188
14 Imobilizado: • Consolidado
Central
Bens em
Controladora
Consolidado
15 Fornecedores
Fotovol- Instala- constru2021
2020
2021
2020
taica
ções
ção
Total
Materiais e serviços
32
15
36.396
69.018
Em 31 de dezembro de 2019
- 654.101 654.101 Parte relacionada
(a)
16
135.109
95.902
Adições
- 153.349 153.349
48
15
171.505
164.920
Transferência devido a
(a) Veja nota explicativa 31 (c).
entrada em operação
716.892
4.810 (721.702)
- 16 Financiamentos: (a) Características dos financiamentos
Transferência de parte relacionada (a)
85.748
(85.748)
Valor
Encargos
VenciConsolidado
Depreciação
(17.781)
(66)
- (17.847)
Captado
anuais
mento
2021
2020
Em 31 de dezembro de 2020
784.859
4.744
- 789.603
TFC e JBF
Adições
25.516
22
- 25.538
56.067 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
59.288 60.698
Outros
(b) (27.974)
- (27.974) SJP I (a.1)
TFC e JBF
Depreciação
(25.415)
- (25.415)
53.591 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
58.825 60.222
Em 31 de dezembro de 2021
756.986
4.766
- 761.752 SJP II (a.1)
TFC e JBF
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da su- SJP III (a.1)
49.800 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
65.664 67.223
bestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parTFC e JBF
que fotovoltaico. Veja nota explicativa 31(d). (b) Refere-se a conciliação de SJP IV (a.1)
56.055 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
59.497 60.900
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
TFC e JBF
SJP V (a.1)
53.833 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
59.637 61.071
2021
2020
TFC e JBF
Depreciação Valor
Valor
47.966 a taxa* 2,5707% 15/01/2039
61.597 62.988
Bruto
acumulada líquido líquido SJP VI (a.1)
TFC e JBF
Central fotovoltaica
800.276
(43.188) 757.088 784.859
115.374 a taxa* 1,8512% 15/09/2043 680.623 520.854
Instalações
4.730
(66)
4.664
4.744 SITE (a.2)
432.686
1.045.131 893.956
805.006
(43.254) 761.752 789.603
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstân- (a.1) Geradoras - No dia 20 de dezembro de 2018 as Geradoras assinaram
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade ge- o contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB),
radora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do fiapresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperá- nanciamento é de R$ 404.880. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB
vel foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível havia desembolsado o montante total de R$ 311.711. Sobre a dívida incide a
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve ne- Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF)
cessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de à taxa de 2,5707% a.a. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos entre dezembro de 2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões 2022, juntamente com as prestações do principal, até a data do vencimento
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de em janeiro de 2039. Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que susestimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração pendeu o pagamento dos juros durante período de abril de 2020 a fevereiro
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de de 2021, voltando a pagar juros a partir de março de 2021. (a.2) Serra de Ibiaanálise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa paba - No dia 22 de agosto de 2019 a Serra de Ibiapaba assinou contrato de
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, destinados à implantação
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia bra- do sistema de transmissão. O valor total do financiamento é de R$ 646.000.
sileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de O BNB desembolsou R$ 115.374 e R$ 517.749 em 2021 e 2020 respectivamente. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
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(TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa média de 1,8512% a.a. Os juros
remuneratórios e as parcelas de principal serão pagos mensalmente entre
outubro de 2022 a setembro de 2043. Em 2020 foram realizados desembolsos nos valores de R$ 327.749 e R$ 190.000 nos meses de maio e outubro
respectivamente, totalizando R$ 517.749. Em 2021 foram realizados desembolsos nos valores de R$ 52.374 e R$ 63.000 nos meses de maio e outubro
respectivamente, totalizando R$ 115.374.
(b) Movimentação dos financiamentos e notas promissórias
GeradoSITE
ras BNB BNB
NP
Total
Em 31 de dezembro de 2019
313.797
- 388.430 702.227
Captação
44.200 517.749
- 561.949
Custo de transação
(b.1)
(195) (7.522)
(7.717)
Juros
22.780 10.607 11.075
44.462
Amortização - principal
- (380.000) (380.000)
Amortização - juros
(7.707)
- (20.266) (27.972)
Amortização - custo de transação
228
19
760
1.007
Em 31 de dezembro de 2020
373.104 520.853
- 893.956
Captação
- 115.374
- 115.374
Custo de transação
(b.1) (14.097) (28.851)
(42.948)
Juros
47.779 73.189
- 120.968
Amortização - juros
(43.188)
(43.188)
Amortização - custo de transação
913
55
968
Em 31 de dezembro de 2021
364.511 680.620
- 1.045.131
(b.1) Refere-se aos custos realizados e a realizar com comissões bancárias
e honorários advocatícios para obtenção do financiamento. A contra partida
foi reconhecida no passivo circulante e não circulante na rubrica de contas a
pagar. A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
Consolidado
2021
2020
Circulante
88.361
12.283
Não circulante
956.770
881.673
1.045.131
893.956
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
Em 2023
72.718
Em 2024
72.555
Em 2025
72.489
739.008
A partir de 2026
956.770
Os contratos de financiamentos possuem cláusulas (as principais estão citadas a seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento
da dívida, caso a Companhia: (b.2) Geradoras - O contrato de financiamento
possui cláusulas (as principais estão citadas a seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, caso a Companhia: (a) Deixe
de cumprir qualquer obrigação estabelecida no contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias
corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra protesto de dívida líquida
e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias;
(d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco Central do Brasil,
de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens financiados, bem
como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer forma em favor de
terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor dos bancos que irão
emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for decretada a sua
falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e expressa anuência do
BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b.3) Serra de Ibiapaba
- O contrato de financiamento possui cláusula (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
pecuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações não pecuniárias;
(b) Sofra protesto de dívida líquida e certa, em valor global, superior a R$
5.000; (c) Uma vez efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de 60 (sessenta) dias corridos; (d) Venha a ser
declarada impedida, por normas do Banco Central do Brasil, de participar de
operações de crédito; (e) Remova os bens financiados, bem como gravar,
alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer forma em favor de terceiros os
bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto
para a constituição de garantias em favor dos bancos que irão emitir a Fiança
Bancária; (f) Peça recuperação judicial, ou for decretada a sua falência; e (g)
Altere o controle acionário sem prévia e expressa anuência do BNB. Em 31
de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as
cláusulas de vencimento antecipado.
17 Debêntures: • Consolidado
Debêntures
(a)
116.983
(7.366)
Custo de transação
(b)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
109.617
Captação debêntures
116.000
Custo de transação
(2.147)
(7.398)
Juros
19.806
983
Amortização - juros
(6.615)
Amortização - custo de transação
493
32
Debêntures
(a)
130.174
116.983
Custo de transação
(b)
(9.020)
(7.366)
Em 31 de dezembro de 2021
121.154
109.617
(a) A Serra de Ibiapaba emitiu debêntures no dia 15 de novembro de 2020 destinados à implantação do sistema de transmissão. O valor total captado foi de
R$ 116.000 e o recurso entrou na Companhia no dia 11 de dezembro de 2020.
Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA) + 5,90% ao ano. Os juros remuneratórios e a
amortização do principal das debêntures serão pagos semestralmente, sendo
o primeiro pagamento dos juros em 15 de maio de 2021 e a primeira amortização do principal em 15 de novembro de 2022, e o último pagamento dos juros
e da amortização será efetuado na data de vencimento em 15 de novembro
de 2040. (b) Refere-se aos custos com comissões bancárias e honorários
advocatícios para obtenção das debêntures. A contra partida foi reconhecida
no passivo circulante e não circulante na rubrica de contas a pagar. Os saldos
do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial estão demonstrados abaixo:
2021
2020
Circulante
20.699
614
Não circulante
100.455
109.003
121.154
109.617
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
10.464
Em 2024
11.905
Em 2025
14.255
A partir de 2026
63.831
100.455
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado. A escritura de emissão das debentures
possui cláusula (as principais estão citadas a seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida, caso a Companhia: (a) Deixe de
cumprir qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura de emissão e não
sanada no prazo de 2 (dois) dias úteis; (b) Tenha declaração de vencimento
antecipado de contratos de financiamento de qualquer dívida financeira em
valor igual, agregado ou superior a R$ 10.000; (c) Sofra redução de capital,
exceto se (i) for previamente autorizado pelo debenturistas, (ii) ocorrer 3 (três)
meses contados da data de aprovação da ANEEL, após a entrada em operação comercial e (ii) para absorver prejuízos; (d) Peça recuperação judicial, ou
for decretada a sua falência; (e) Altere o controle acionário, realize reorganização ou reestruturação societária sem prévia e expressa anuência dos debenturistas ou no caso do controle final (direto ou indireto) da Companhia não
permanecer sob controle de empresas do gupo, e (f) Não atinja o ICSD igual
ou superior a 1,05 a partir de 31 de dezembro de 2022. Em 31 de dezembro de
2021 e 2020, a Serra de Ibiapaba estava em conformidade com as cláusulas
de vencimento antecipado.
Controladora
Consolidado
18 Impostos e
contribuições a recolher
2021
2020
2021
2020
ISS
390
3.817
INSS
114
3.305
ICMS
757
2.344
Imposto de renda
2.440
762
Contribuição social
1.017
375
Outros
1
3.580
1.966
1
8.298
12.569
Consolidado
19 PIS e COFINS diferidos
2021
2020
PIS
23.945
21.293
COFINS
110.295
98.078
134.240
119.371
Os saldos do circulante e não circulante apresentados no balanço patrimonial
estão demonstrados abaixo.
Consolidado
2021
2020
Circulante
8.834
6.049
Não circulante
125.406
113.322
134.240
119.371

Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados contabilmente pela Companhia.
Consolidado
20 Imposto de renda e contribuição social diferidos
2021
2020
Imposto de renda
100.396
105.911
Contribuição social
36.143
38.129
136.539
144.040
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do
ativo de contrato. 21 ICMS a recolher: No dia 7 de janeiro de 2019 as Geradoras obtiveram do Governo do Estado do Piauí o credenciamento para
operar no amparo do regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23 de
dezembro de 2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e de importação do exterior de máquinas,
equipamentos e materiais destinados à captação, geração e transmissão de
energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momento da desincorporação
dos bens do ativo imobilizado ou até 31 de dezembro de 2034, o que ocorrer
primeiro. 22 Provisão e passivo contingente: Em 31 de dezembro de 2021
e 2020 o Grupo não possui chances com perdas prováveis e possíveis. 23
Patrimônio líquido: (a) Capital social - No dia 1 de novembro de 2019 a
Companhia emitiu novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
no valor total de R$ 108.033. A Celeo Redes adquriu essas novas ações e em
contrapartida transferiu o controle acionário da Serra de Ibiapaba. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de R$ 110.033 dividido
em 603.383.963 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as
ações são detidas pela Companhia. (b) Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício,
com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de
2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 1.085 e R$ 7.055, respectivamente.
ii. Reserva de lucros a realizar - Conforme artigo 197 da Lei 6.404/76 o
montante do dividendo obrigatório ultrapassou a parcela realizada do lucro
líquido do exercício. Por esse motivo o montante dos dividendos mínimos obrigatórios estão nessa conta. Em 31 de dezembro de 2020 o valor destinado
foi de R$ 33.506, respectivamente. Em 5 de novembro de 2021, por meio da
Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram a destinação de R$
33.507 para o pagamento de dividendos e o montante foi transferido para a
conta de dividendos a pagar. iii. Reserva de retenção de lucros - O montante
do lucro líquido após as destinações legais são reconhecidas nessa conta.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor destinado foi de R$ 15.459 e R$
100.519, respectivamente. iv. Dividendos mínimos obrigatóris - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada
exercício social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido
ajustado, na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021
o valor destinado foi de R$ 5.153. A movimentação do saldo reconhecido no
passivo está demonstrada abaixo.
Em 31 de dezembro de 2020
Aprovação de dividendos conforme AGO 20 de julho de 2021
33.507
Pagamento
(3.700)
Constituição de dividendos minimos obrigatorios
5.153
Em 31 de dezembro de 2021
34.960
24 Receita operacional líquida
Consolidado
2021
2020
Receita de construção
241.705
819.797
Remuneração do ativo de contrato
(6.145)
8.966
Receita de operação e manuntenção
9.342
1.243
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
103.422
72.640
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
6.255
555
Indenização
(a)
39.132
Receita bruta
393.711
903.201
PIS e COFINS correntes
(13.002)
(3.630)
PIS e COFINS diferidos
(14.869)
(75.670)
Encargos setoriais
(782)
(402)
Deduções da receita
(28.653)
(79.702)
365.058
823.499
(a) O montante de R$ 39.132 é referente à indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicativa 1 (a.3).
25 Compra de energia: • Consolidado
2021
2020
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - (ACL)
(a)
(8.526)
(39.738)
Energia elétrica adquirida por meio do preço
de liquidação de diferenças (PLD)
(b)
(28)
(2.867)
(8.554)
(42.605)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, as Geradoras precisaram
adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia.
Dito isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se
as Geradoras voltarem a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de
contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado
PLD. (b) Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo
da CCEE, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos.
Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente,
com periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 26 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as Geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
27 Custos de construção: • Consolidado
2021
2020
Serviços prestados
(120.576) (191.408)
Máquinas, equipamentos e materiais
(14.282) (208.852)
Meio ambiente
(6.171)
(2.662)
Fundiário
(1.752)
(6.030)
(142.781) (408.952)
Refere-se aos materiais e outros custos relacionados à construção da linha de
transmissão da Companhia.
28 Serviços de terceiros
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Consultorias
(41)
(7)
(2.162)
(559)
Publicações
(103)
(85)
(521)
(430)
Diversos
(3)
(10)
(302)
(98)
(147)
(102)
(2.985)
(1.087)
29 Despesas
Controladora
Consolidado
financeiras líquidas
2021
2020
2021
2020
Rendimento de aplicação
financeira
3.305
3.203
Outras receitas
14
Receitas financeiras
3.305
3.217
Juros e custo de transação financiamentos e NP
- (121.938)
(37.516)
Juros e custo de transação
- debêntures
(20.299)
(988)
Arrendamento - juros
(524)
(627)
Outras despesas
(4)
(5)
(2.984)
(3.334)
Despesas financeiras
(4)
(5) (145.744)
(42.465)
(4)
(5) (142.439)
(39.248)
30 Imposto de renda e contribuição social
Consolidado
2021
2020
Resultado antes dos impostos
19.086
227.073
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34%
(6.489)
(77.205)
Adições
9.101
(8.789)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
2.612
(85.994)
Alíquota efetiva
-14%
38%
31 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital (AFAC) nas controladas - (a.1) Aportes realizados nas
controladas e devolução
AFAC (aporte)
AFAC (devolução)
2021
2020
2021
2020
SJP I
1.860
SJP II
(95)
SJP III
24.918
1.530
(1.000)
SJP IV
SJP V
SJP VI
400
26.778
1.930
(95)
(1.000)
(a.2) Saldo de AFAC a receber
Controladora
2021
2020
SJP I
2.053
193
SJP II
95
SJP III
91.236
66.318
SJP V
136
136
SJP VI
400
400
93.825
67.142
(b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) da controladora
Controladora
e Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
486.536
324.066
Aporte
21.973
162.470
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
508.509
486.536

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Transmissão e Renováveis
S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela

auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria - Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Mensuração do ativo de contrato e da receita de contrato com cliente - Veja as
Notas 6.3 e 11 das demonstrações financeiras consolidadas - Principais assuntos de auditoria - Conforme os Contratos de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica, a Companhia é responsável pela construção da infraestrutura de transmissão para transportar a energia dos centros de geração até os
pontos de distribuição. De acordo com o CPC 47/ IFRS 15 - Receita de contrato
com cliente, a Companhia reconhece: (i) Um ativo de contrato a medida em que
são concluídas as obrigações de desempenho relacionadas a construção da
infraestrutura, (ii) Receita de operação e manutenção para o cumprimento das

(c) Transações comerciais
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Celeo Redes
(c.1)
16
36.396
12.219
Elecnor do Brasil Ltda. (c.2)
135.109
83.683
16
171.505
95.902
(c.1) Refere-se a despesas pagas pela Celeo Redes e está reconhecido na
rubrica de fornecedores. (c.2) Refere-se ao saldo a pagar com a Elecnor do
Brasil Ltda., empresa responsável pela construção do parque fotovoltaico das
Geradoras e da linha de transmissão. (d) Dividendos a receber - No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia constituiu o
montante de R$ 34.103 referente a dividendos a receber. (e) Remuneração
da administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição
de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma
vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo e outras
afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de
despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores
em todas as empresas do grupo. 32 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - O Grupo administra seus capitais investidos
para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno
dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e
analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os
riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). O Grupo não
operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - O Grupo administra seu capital com
o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo,
oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas
e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo
de capital. Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a
administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos,
a devolução de capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a
venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital.
ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade do
Grupo incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros
indexadores de dívida, tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações
financeiras. Atualmente, o financiamento do Grupo possui taxas pré-fixadas.
iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade
do Grupo incorrer em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e
compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes
comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade do
Grupo incorrer em perdas resultantes do não recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no
gerenciamento do risco de inadimplência, o Grupo monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em
conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições
financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e
títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as disposições de sua política
de risco de crédito que tem como objetivo a mitigação do risco por meio da
diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições
financeiras consideradas de primeira linha. O Grupo realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus
ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as instituições
financeiras com as quais o Grupo possui operações em aberto. iv. Gestão de
risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade do
Grupo não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A
Gestão financeira adotada pelo Grupo busca constantemente a mitigação do
risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos
financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a
antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes.
Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras
para os recursos excedentes com base na política de crédito do Grupo, com
o objetivo de preservar a liquidez do Grupo e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade
dos instrumentos financeiros - O Grupo efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, o Grupo assume que o valor apresentado estivesse
em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três
cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros
futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de
50% do cenário provável, respectivamente.
Consolidado
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI (14.572) (10.929) (7.286)
Passivo de arrendamento
Aumento do IPCA
390
292
195
Financiamento e debêntures Aumento do IPCA 66.862 50.146 33.431
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços
de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de
fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa,
títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base
recorrente segue os níveis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode
ter acesso na data de mensuração; (ii) nível II - são informações, que não
os preços cotados incluídos no nível I, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente; e (iii) nível III - são informações não observáveis para
o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados
no nível II e não houve transferências de níveis no exercício. 33 Cobertura de
seguros: O Grupo possui como política a contratação de seguros para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. A Serra de Ibiapaba possui cobertura de seguros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados ao contrato de
concessão, exceto para as torres das linhas de transmissão. As coberturas de
seguros para as torres que estão compreendidas nas apólices, não refletem
os riscos efetivos que possam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado
pelas seguradoras são elevados. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por por R$ 52.129
para fiel cumprimento. As Geradoras possuem como política a contratação
de seguros para cobrir eventuais sinistros considerando a natureza da sua
atividade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as Geradoras possui cobertura
de seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado
de R$ 150.000 e 100.000, respectivamente. 34 Coronavírus (COVID-19): i.
Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como uma pandemia e
desde então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz
respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em outros países
do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas em todos os
segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando em um impacto
econômico significativo. ii. Impacto nas demonstrações financeiras - Em
31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da disseminação do
surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia
de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento
não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID-19, bem como não houve impactos
significativos identificados nos resultados da Companhia e consolidado. 35
Eventos subsequentes: (a) Recebimento de indenização - A indenização
do seguro referente ao incidente descrito na nota explicativa 1.2 (a.3), foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 no montante de R$ 39.132 e R$ 3.948.
Lucros
Danos
cessantes materiais
Celeo São João do Piauí FV I S.A.
6.750
658
Celeo São João do Piauí FV II S.A.
6.752
658
Celeo São João do Piauí FV III S.A.
6.769
658
Celeo São João do Piauí FV IV S.A.
6.069
658
Celeo São João do Piauí FV V S.A.
6.062
658
Celeo São João do Piauí FV VI S.A.
6.730
658
39.132
3.948
(b) Liberação de subcredito - Nos dias 10 e 11 de março de 2022 o BNB
liberou o montante de R$ 43.369 referente ao saldo remanescente de financiamento, conforme nota explicativa 16.
SJP I
8.613
SJP II
9.089
SJP III
2.380
SJP IV
8.425
SJP V
8.348
SJP VI
6.514
43.369
Francisco Antolin Chica Padilla
Diretor

Bruno Marcell S. M. Melo
Contador CRC-RJ 111193/O-8

obrigações de performance de operar e manter o ativo previstas no contrato de
concessão e (iii) Receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, a partir da entrada em operação, utilizando a taxa de desconto definida no
início do projeto. A estimativa do valor do ativo contrato, da receita de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da receita de remuneração, , envolve o uso de premissas tais como: taxa de inflação de longo
prazo, margem de operação e manutenção ( O& M) , margem de construção, e
a taxa de financiamento. Devido às incertezas relacionadas as premissas utilizadas na estimativa dos ativos de contrato, das receitas de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da receita de remuneração
possuírem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis, consideramos este assunto significativo para a nossa auditoria.
Como auditoria endereçou esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (iv) A leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao
preço do contrato; (v) A verificação, com apoio de especialistas em finanças
corporativas: (a) se a metodologia de avaliação foi elaborada de forma consistente com as práticas normalmente utilizadas para determinar os fluxos de caixa
e a taxa de financiamento; (b) se as premissas (taxa de inflação de longo prazo,
margem de operação e manutenção (O&M), margem de construção, e a taxa de
financiamento) estão fundamentadas em dados históricos e/ ou mercado e com
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os orçamentos aprovado pela Companhia; e (c) se os cálculos matemáticos
para determinar os valores das estimativas estão adequados. (vi) A avaliação
das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a estimativa do ativo de contrato,
da receita de construção da infraestrutura, da receita de operação e manutenção e da receita de remuneração, e as respectivas divulgações são aceitáveis
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Outras informações que
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A
administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras,

a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da

Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos
com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022
KPMG Auditores Independentes
Milena Santos
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021.
Demonstrações dos Resultados
Balanços Patrimoniais
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2021
2020
2021
2020
Ativo
Notas
2021
2020
2021
2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (2.1/3) 2.837 2.393 40.514 38.726 Receita bruta da prestação de
serviços
(2.14)
- 31.614 41.864
Contas a receber de clientes
(2.2)
- 120.591 116.678
Impostos e contribuições
Estoques
(2.3)
945
1.090
(955) (2.200)
sobre serviços
Adiantamentos a fornecedores
- 5.647
6.939
- 30.659 39.664
Créditos tributários
(2.4)
62
56 7.592
9.236 Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados (2.15)
- (22.509) (21.573)
Despesas antecipadas
195
192
- 8.150 18.091
150
- 1.314
1.003 Lucro bruto
Outros créditos
(28.407) (21.142) (37.820) (39.688)
3.049 2.449 176.798 173.864 Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(44)
(33) (39.636) (53.125)
Não circulante
Depreciação e amortização
(184)
(561)
Realizável a longo prazo
Financeiras, líquidas
737
102 (6.480) 7.189
Créditos com partes relacionadas (4)
- 38.252 40.138
Resultado de equivalência
Adiantamento para futuro aumento
patrimonial
(2.5/6) (29.100) (21.211) (2.288) (1.110)
de capital
- 6.770
6.770
Outras operacionais, líquidas (2.16)
- 10.768 7.919
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
(2.10)
- 3.783
2.953 Prejuízo antes do imposto de
renda e contribuição social
(28.407) (21.142) (29.670) (21.597)
Depósitos, cauções e retenções (5)
17 15.149 14.774
Imposto de renda e
Outros realizáveis a longo prazo
859
859
contribuição
social
exercício
(150)
(14)
(150)
(14)
17 64.813 65.494
Imposto de renda e
Investimentos
(2.5/6) 160.708 163.067 71.058 73.346
contribuição social - diferidos
- 1.263
455
Imobilizado
(2.6/7)
- 2.277
1.808
(28.557) (21.156) (28.557) (21.156)
160.708 163.084 138.148 140.648 Prejuízo do exercício
371.259 369.733 371.259 369.733
Total do ativo
163.757 165.533 314.946 314.512 Quantidade de ações (por lotes mil)
Prejuízo do exercício por ação - R$
(0,08) (0,06) (0,08) (0,06)
Passivo
Demonstrações
dos
Resultados
Abrangentes
Circulante
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Fornecedores
(2.7)
7.423
10.518
Notas
2021
2020
Tributos e obrigações sociais(2.4)
44
30
7.161
7.296
Prejuízo do exercício
(28.557) (21.156)
Parcelamentos de tributos (2.8)
17.091
3.668 Itens que serão reclassificados subsequentemente
Parcelamentos com órgãos
para o resultado:
públicos
(2.9)
2.840
2.976 - Ajuste de avaliação patrimonial
(2.14)
841
2.112
Provisões trabalhistas
(2.11)
2.885
2.551 Resultado abrangente do exercício
(27.716) (19.044)
Adiantamentos de clientes (2.12)
10.970
11.892
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Débitos com partes
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
relacionadas
(4)
25.926
31.339
26.163
31.425
Controladora
Consolidado
25.970
31.369
74.533
70.326
2021
2020
2021
2020
Não circulante
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
27.554
29.647 Prejuízo do exercício
Parcelamentos de tributos (2.8)
(28.557) (21.156) (28.557) (21.156)
Parcelamentos com órgãos
Ajustes para conciliar o resultado com
públicos
(2.9)
66.035
70.441 os recursos líquidos gerados pelas
Retenções contratuais
atividades operacionais
29.100 21.211 2.472 1.671
e outros
(2.13)
9.037
9.934
Depreciação e amortização
184
561
Equivalência patrimonial
29.100 21.211 2.288 1.110
- 102.626 110.022
Variações nos ativos e passivos
Patrimônio líquido
(8)
(4.697) 33.451 (2.813)
(554)
371.260 339.921 371.260 339.921 operacionais
Capital social
Contas a receber de clientes
- (3.913) 5.308
Ações em tesouraria
(45.914) (45.914) (45.914) (45.914)
Créditos tributários
(6)
(12) 1.644 1.905
Ajuste de avaliação
Créditos com partes relacionadas
(150)
- 1.886
26
patrimonial
(2.14) (7.344) (8.185) (7.344) (8.185)
Impostos diferidos
(830)
634
Prejuízos acumulados
(180.215) (151.658) (180.215) (151.658)
Outros ativos
17
748 (1.089)
137.787 134.164 137.787 134.164
Fornecedores
- (3.095) (4.081)
Total do passivo
163.757 165.533 314.946 314.512
Tributos e obrigações sociais
14
12
(135) (4.692)
Parcelamentos
- 6.788
818
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Débitos com partes relacionadas
(5.413) 31.339 (5.262)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ajuste de avaliação patrimonial
841 2.112
841 2.112
Outros passivos
- (1.485) (1.495)
Ajuste de
Prejuíavaliação
zos Patri- Recursos líquidos gerados (aplicados)
(4.154) 33.506 (28.898) (20.039)
Capital Ações em patrimo- acumula- mônio nas atividades operacionais
social tesouraria
nial
dos líquido Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado
(653)
93
Saldos em 01 de janeiro
(26.741) (32.113)
- (3.781)
Investimentos
de 2020
339.921
(45.914) (10.297) (130.502) 153.208
Recursos líquidos gerados (aplicados)
Ajuste de avaliação
(26.741) (32.113)
(653) (3.688)
patrimonial
2.112
- 2.112 nas atividades de investimentos
Prejuízo do exercício
- (21.156) (21.156) Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos:
Saldos em 31 de
31.339
- 31.339
Aumento de capital social
dezembro de 2020
339.921
(45.914)
(8.185) (151.658) 134.164
Aumento de capital social 31.339
- 31.339 Recursos líquidos gerados nas gerados
de financiamentos
31.339
- 31.339
Ajuste de avaliação
patrimonial
841
841 Aumento (redução) no caixa e
equivalentes
de
caixa
444
1.393
1.788
(23.727)
- (28.557) (28.557)
Prejuízo do exercício
Demonstração do aumento (redução) no
Saldos em 31 de
dezembro de 2021
371.260
(45.914)
(7.344) (180.215) 137.787 caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício
2.393 1.000 38.726 62.453
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas
No final do exercício
2.837 2.393 40.514 38.726
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Aumento (redução) no caixa e
1 - Contexto operacional: A Santo Avito Participações S.A. (“Companhia”) é uma equivalentes de caixa
444 1.393 1.788 (23.727)
holding de capital fechado, que tem por objeto social a participação na Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. 2 - Apresentação das demonstrações fi- de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é
nanceiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apre- constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será casentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem paz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques: Demonstrados pelo valor de
as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas estabelecidas pelo custo do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem como outros custos
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos emitidos pelo indiretos. Não estão registrados por quantias superiores àquelas que se espera que
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras são sejam realizadas com seu uso ou venda. 2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia e foram arredon- e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensudadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. rados ao valor recuperável esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais.
A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações financeiras, A Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais a
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em 14 de abril de 2022. As de- regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriamonstrações financeiras consolidadas da Santo Avito Participações S.A. incluem a do. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas
empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. para efeito de consolidação, são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse
como segue:
método, a participação da Companhia no aumento ou na diminuição do patrimônio
Empresa
Participação Classificação líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
100%
Controlada de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou perdas
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhecida como
soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natureza, receita (ou despesa) operacional. As demonstrações financeiras das sociedades
com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas e resul- coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a
tados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adiantamento para Companhia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis
futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou passivo, mantidas entre estejam de acordo com as adotadas pela Companhia. 2.6 - Imobilizado: O custo
as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; iii) Do patrimônio lí- de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, é provável que
quido da empresa controlada; e iv) Dos efeitos decorrentes de transações realizadas futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a Companhia e o
entre as empresas. 2.1 - Caixa e equivalentes de caixa: A Companhia classifica custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é
como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liqui- apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.
dez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm menos ao final de cada exercício. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por forconversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. necedores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável,
As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da dos encargos financeiros incorridos. 2.8 - Parcelamentos de tributos: A Compaaplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstra- nhia aderiu aos parcelamentos na Secretaria da Receita Federal e Procuradoria
ções financeiras. São representadas basicamente por operações compromissadas Geral da Fazenda Nacional, para débitos de imposto de renda, contribuição social,
e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra diária pelo previdenciários e não previdenciários. 2.9 - Parcelamentos com órgãos públicos:
banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 2.2 - Contas a receber Acordos celebrados junto aos órgãos públicos, que resulta na obrigação do recolhide clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais emitidas e não recebidas, e mento de contribuição pecuniária por parte da Companhia. Cada acordo celebrado
dos serviços medidos e não faturados até 31 de dezembro de 2021. A Companhia, possui prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - Imposto de renda e
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, avaliou não haver necessidade contribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do imposto de renda

e contribuição social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao imposto de renda e
a contribuição social são calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos
de contratos de longo prazo firmados com pessoa jurídica de direito público a Companhia difere a tributação do lucro até a sua realização. A provisão correspondente
encontra-se destacada no ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Companhia registra nessa rubrica a provisão de férias calculada com
base nas remunerações no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao
final de cada exercício. 2.12 – Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção
de serviços. 2.13 – Retenções contratuais: A empresa retém um percentual estipulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviços, desde
que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas ainda não julgadas,
a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e Quitação do Contrato.
2.14 - Receitas: A Companhia aplica CPC 47/IFRS 15 – Receita de Contrato com
cliente – conforme legislação contábil em vigor, que estabelece um modelo de cinco
etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. A
receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que a entidade
espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviço para um cliente.
Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 – Receitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de
Construção e interpretações relacionadas.. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos
compreendem todos os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato
específico, os que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem
ser alocados ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos
termos do contrato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse
grupo todas as demais receitas e despesas operacionais da Companhia, onde podemos destacar os ganhos nas vendas de ativos. 2.17 - Obras em consórcios: As
participações em consórcio são registradas linha a linha no resultado e no balanço
conforme percentual de participação em cada um deles. 2.18 - Avaliação do valor
recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administração da Companhia
revisa 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. As
principais contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado. 2.19 - Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das Sociedades
por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, que estão em conformidade com as normas internacionais
de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB. 3 - Caixa e equivalentes de caixa:
2021
2020
Caixa e Bancos
36.644
770
Aplicações Financeiras
3.870
37.956
40.514
38.726
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez
imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancário –
CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Débitos com partes relacionadas
(Controladora): As transações com partes relacionadas são realizadas em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento
para essas transações.
Passivo
2021
2020
AFAC dos acionistas
25.926
31.339
25.926
31.339
5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Companhia é parte envolvida
em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais
perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas e
atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores legais
com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída. Os saldos
apresentam a seguinte composição:
2021
2020
Depósitos judiciais trabalhistas
4.126
4.224
Depósitos judiciais – ISS
67
67
Depósitos judiciais – PIS
269
271
Depósitos judiciais – COFINS
1.661
1.676
Outros depósitos e garantias
9.026
8.536
15.149
14.774
6 – Investimentos (controladora)
Participação
2021
2020
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
100,00%
155.172 157.531
Ágio
5.536 5.536
160.708 163.067
7 - Imobilizado
Taxa de
2021
2020
depreciação
Depreciação
anual
Custo acumulada Líquido Líquido
Máquinas e
10% a
equipamentos
16,66%
104.431
(104.431)
Veículos
20%
23.475
(22.831)
644
10.155
(8.522) 1.633 1.808
Outros imobilizados
15%
138.061
(135.784) 2.277 1.808
8 - Patrimônio líquido: 8.1 - Capital social: O capital social, em 31 de dezembro de 2021, está representado por 371.259.404,12 (369.732.930 em 31 de dezembro de 2020) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente
subscrito e integralizado. 8.2 - Reservas de lucros: Em 31 de dezembro de
2021 e 2020, as reservas de lucros não foram constituídas devido à Companhia ter apresentado prejuízo no exercício. 9 - Seguros: A Companhia adota a
política de manter cobertura de seguros para os bens próprios de seu ativo imobilizado, em montante considerado suficiente para cobrir todos os riscos existentes. Possui também apólices de riscos nomeados, com cobertura determinada,
definida por orientação de especialistas, levando em consideração a natureza
e grau de risco do negócio, em montantes considerado suficientes para cobrir
eventuais perdas em seus ativos e/ou responsabilidades. 10 - Instrumentos
financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em contas
patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 por valores compatíveis com
os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos
é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade
e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não tem
a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar
e analisar os riscos, 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 atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: A Administração
avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos
aos quais a Companhia está exposta, e chegou à conclusão de que não existem
efeitos relevantes que impactam as demonstrações financeiras da Companhia.
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