
 

 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 022/2020 
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2020 

 

 

(Ata da REDIR 022/2020 da MSG, realizada em 13.05.2020) 
1/1 

 

I.  DATA, HORA e LOCAL: 13.05.2020, às 17h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. 
 
II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os diretores 
participaram remotamente, conforme deliberação constante da REDIR 011/2020, em virtude 
do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.  
 
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima 
Nogueira, escolhidos por unanimidade.  
 
IV. ORDEM DO DIA: 1. Rerratificação das Demonstrações Financeiras relativas às 
Informações do 1º Trimestre de 2020 da Mata de Santa Genebra.  
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
 
1) O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que, atendendo à solicitação do 
Auditor Independente, PricewaterhouseCoopers - PwC, foram realizadas as retificações nas 
Informações das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2020, destacadas conforme 
anexo, juntado a esta Ata,  estando ratificadas todas as demais informações, aprovadas na 
Reunião da Diretoria Executiva da Mata de Santa Genebra 020/2020, realizada em 05 de maio 
de 2020. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a rerratificação nas 
Demonstrações Financeiras relativas às Informações do 1º Trimestre de 2020 da Mata 
de Santa Genebra. 
 
VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a 
Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, surtindo todos os seus 
efeitos legais, sendo remetida à assinatura física daqueles que participaram da reunião 
remotamente.  
 
Mesa: 
 
______________________________      ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                           Marina Lima Nogueira  
Presidente                   Secretária 
 
Diretoria: 
 
______________________________        ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                            Eduardo Henrique Garcia     
Diretor-Presidente   Diretor Financeiro 
Diretor de Administração e Compliance              Diretor de Contratos                     
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário             
                                                   
_______________________________      
Joerlei Carvalho Alves                            
Diretor Técnico 
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

ANEXO 1 
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Balanço patrimonial condensado 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
(Em milhares de reais) 

 

 
 

ATIVO Notas 31/03/2020 31/12/2019

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.378            637               

Títulos e valores mobiliários 5 50.440          47.758          

Clientes a receber 6 8.718            775               

Impostos a recuperar 7 11.294          11.277          

Ativos da concessão 8 260.957        228.738        

Outros ativos circulantes 298               353               

Total do ativo circulante 334.085      289.538      

NÃO CIRCULANTE
Ativos da concessão 8 2.361.275     2.336.719     

Fundos Vinculados 9 32.250          33.114          

Imobilizado 201               215               

Intangível 75                 75                 

Total do ativo não circulante 2.393.801   2.370.123   

TOTAL DO ATIVO 2.727.886   2.659.661   

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

CIRCULANTE
Fornecedores 10 17.805          13.858          

Partes relacionadas 11 1.111            855               

Salários e encargos sociais 585               494               

Obrigações fiscais 1.928            910               

Provisão para contrato oneroso 12 17.231          19.896          

Empréstimos e Financiamentos 13 84.503          84.649          

Debêntures 14 9.615            8.994            

Outros passivo circulantes 221               155               

Total do passivo circulante 132.999      129.811      

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos 13 1.002.140     1.014.316     

Debêntures 14 198.800        193.772        

Tributos diferidos 15 187.282        176.843        

Provisão para contingências 16 493               493               

Total do passivo não circulante 1.388.715   1.385.424   

PATRIMÔNIO LIQUIDO
    Capital social 17 1.303.700     1.253.100     

    Prejuízos acumulados (97.528)         (108.674)       

Total do patrimônio liquido 1.206.172   1.144.426   

TOTAL DO PASSIVO E  PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.727.886   2.659.661   
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias. 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Demonstração dos resultados condensados dos períodos findos 
Em 31 de março de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação) 

 

 
 
 

Notas 31/03/2020 31/03/2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18 61.973       220.437     

Custo de operação 19 (17.759)        (176.042)      

LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO 44.214       44.395       

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal (1.104)          (1.405)          

Materiais (10)               (10)               

Serviços de terceiros (800)             (834)             

Tributos (18)               (18)               

Arrendamentos e Aluguéis (260)             (226)             

Depreciação (19)               (19)               

Seguros (47)               (35)               

Total (2.258)        (2.547)        

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS 
FINANCEIRAS 41.956       41.848       

Receitas financeiras 20 670              209              

Despesas financeiras 20 (25.718)        (22.564)        

Resultado financeiro (25.048)      (22.355)      

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 16.908       19.493       

Impostos de renda diferido 15 (4.237)          (1.754)          

Contribuição social diferida 15 (1.525)          (9.557)          

(5.762)        (11.311)      

RESULTADO DO PERÍODO 11.146       8.182          

RESULTADO DO PERÍODO POR AÇÃO - BÁSICO (expresso em R$) 0,0102       0,0065       
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias. 

 

Notas 31/03/2020 31/03/2019

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18 61.973       220.437     

Custo de operação 19 (17.759)        (176.042)      

LUCRO  BRUTO 44.214       44.395       

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal (1.104)          (1.405)          

Materiais (10)               (10)               

Serviços de terceiros (800)             (834)             

Tributos (18)               (18)               

Arrendamentos (260)             (226)             

Depreciação (19)               (19)               

Seguros (47)               (35)               

Total (2.258)        (2.547)        

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS 
FINANCEIRAS 41.956       41.848       

Receitas financeiras 20 670              209              

Despesas financeiras 20 (25.718)        (22.564)        

Resultado financeiro (25.048)      (22.355)      

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 16.908       19.493       

Impostos de renda diferido 15 (4.237)          (9.557)          

Contribuição social diferida 15 (1.525)          (1.754)          

(5.762)        (11.311)      

RESULTADO DO PERÍODO 11.146       8.182          

RESULTADO DO PERÍODO POR AÇÃO - BÁSICO (expresso em R$) 0,1183       0,0065       
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Demonstração dos resultados abrangentes condensados dos períodos findos em 
Em 31 de março de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/03/2020 31/03/2019

Resultado do período            11.146                    8.182 

Outros resultados abrangentes -                      -                           

Total dos resultados abrangentes do período 11.146          8.182                  
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias. 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido condensados 
Em 31 de março de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital Social
Prejuízo 

acumulado Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 992.000         (25.408)         966.592     

Integralização de capital 80.000             -                      80.000         

Resultado do período -                       8.182              8.182           

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 1.072.000      (17.226)         1.054.774 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.253.100      (108.674)       1.144.426 

Integralização de capital 50.600             -                      50.600         

Resultado do período -                       11.146            11.146         

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 1.303.700      (97.528)         1.206.172 

Notas Capital Social
Prejuízo 

acumulado Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 992.000         (25.408)         966.592     

Integralização de capital 80.000             -                      80.000         

Resultado do período -                       8.182              8.182           

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 1.072.000      (17.226)         1.054.774 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 1.253.100      (108.674)       1.144.426 

Integralização de capital 17 50.600             -                      50.600         

Resultado do período -                       11.146            11.146         

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020 1.303.700      (97.528)         1.206.172 

D4Sign 1136f580-416d-4cbb-85a5-3733f57accea - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias. 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Demonstração dos fluxos de caixa condensados dos períodos findos em  
Em 31 de março de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais)  
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

  
 

Notas 31/03/2020 31/03/2019

Prejuizo antes do imposto de renda e contribuição social 16.908        19.493          

Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão 8 (58.878)         (66.870)          

(-) Revisão de premissas sobre o ativo de concessão 8 10.364          2.283              

Custo de Construção 8 17.436          158.957          

Depreciação 19                 19                   

Amortização custo de captação das debêntures 14 432               -                 

Juros sobre debêntures 14 5.217            -                 

Reversão da provisão para contrato oneroso 12 (2.665)           -                 

Amortização custo de captação do empréstimo 13 363               327                 

Juros sobre empréstimos 13 19.700          22.188            

8.896           136.397        
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar (17)                (84)                 

Clientes a receber (7.943)           -                 

Outros ativos circulantes 55                 (182)               

Fornecedores (13.489)         (84.020)          

Obrigações fiscais 1.018            470                 

Salários e encagos 91                 (21)                 

Outros passivos circulantes 66                 (2)                   

Caixa liquido aplicado pelas atividades operacionais (11.323)       52.558          

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fundos Vinculados 9 864               -                 

Títulos e valores mobiliários 5 (2.682)           -                 

Aquisição de ativos (5)                  -                 

Adição ao ativo de concessão 8 (14.797)         (155.850)        

Amortização ativo de concessão 11.213          

Caixa (aplicado nas) gerados pelas atividades de investimento (5.407)         (155.850)      

Pagamento de juros 13 (19.945)         -                 

Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades de investimento (25.352)       (155.850)      

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 17 50.600          80.000            

Partes relacionadas 256               6.903              

Amortização de empréstimos 13 (12.440)         -                 

Caixa Liquido gerado pelas atividades de financiamento 38.416        86.903          

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.741           (16.389)         

Inicio do período 637               19.568            

Final do período 2.378            3.179              

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.741           (16.389)         
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 

intermediária.

Notas 31/03/2020 31/03/2019

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 16.908        19.493          

Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão 8 (58.878)         (66.870)          

(-) Revisão de premissas sobre o ativo de concessão 8 10.364          2.283              

Custo de Construção 8 17.436          158.957          

Depreciação 19                 19                   

Amortização custo de captação das debêntures 14 432               -                 

Juros sobre debêntures 14 5.217            -                 

Reversão da provisão para contrato oneroso 12 (2.665)           -                 

Amortização custo de captação do empréstimo 13 363               327                 

Juros sobre empréstimos 13 19.700          22.188            

8.896           136.397        
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar (17)                (84)                 

Clientes a receber (7.943)           -                 

Outros ativos circulantes 55                 (182)               

Fornecedores (13.489)         (84.020)          

Obrigações fiscais 1.018            470                 

Salários e encagos 91                 (21)                 

Outros passivos circulantes 66                 (2)                   

(20.219)       (83.839)         

Pagamento de juros 13 (19.945)         -                 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais (31.268)       52.558          

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fundos Vinculados 9 864               -                 

Títulos e valores mobiliários 5 (2.682)           -                 

Aquisição de ativos (5)                  -                 

Adição ao ativo de concessão 8 (14.797)         (155.850)        

Amortização ativo de concessão 11.213          -                 

Caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades de investimento (5.407)         (155.850)      

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 17 50.600          80.000            

Partes relacionadas 256               6.903              

Amortização de empréstimos 13 (12.440)         -                 

Caixa Liquido gerado pelas atividades de financiamento 38.416        86.903          

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.741           (16.389)         

Inicio do período 637               19.568            

Final do período 2.378            3.179              

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.741           (16.389)         
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Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 
 

1. Informações gerais 

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (“Companhia” ou “MSG”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, com depósito inicial para formação do capital social em 10 de 
janeiro de 2014, estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, 113, Pavimento 06, Botafogo, 
Rio de Janeiro - RJ. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico – SPE e tem 
por objeto social a implantação e exploração de empreendimento composto de instalações 
de transmissão de energia elétrica associado e demais obras complementares, conforme 
descrito no Edital de Leilão n.º 07/2013-ANEEL - Lote A nos estados de São Paulo e Paraná.  

A atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Companhia é controlada em conjunto pelas 
empresas COPEL – Companhia Paranaense de Energia e Furnas Centrais Elétricas S/A. 

Da Concessão 

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. arrematou o Lote A do leilão nº. 07/2013 
ANEEL realizado em novembro de 2013. O escopo desse leilão foi composto pelas 
seguintes instalações nos estados de São Paulo e Paraná: (a) LT 500kV Itatiba – Bateias, 
399 km; (b) LT 500kV Araraquara 2 – Itatiba, 207 km; (c) LT 500kV Araraquara 2 – Fernão 
Dias, 241 km; (d) SE Santa Bárbara D'Oeste 440 kV, Compensador Estático (-300, +300) 
Mvar; (e) SE Itatiba 500 kV, Compensador Estático (-300,+300) Mvar; e (f) SE 500/440 kV 
Fernão Dias (9+1R) X 400 MVA.  

O Aviso de Homologação e Adjudicação do Leilão Nº 7/2013-ANEEL, foi publicado no Diário 
Oficial da União em 24 de março de 2013. O Contrato de Concessão nº 01/2014 foi assinado 
em 14/05/2014 com a ANEEL, pelo prazo de 30 anos, prevê a entrada em operação 
comercial em 42 meses após a sua celebração, com exceção dos 2º e 3º bancos de 
autotransformadores da SE Fernão Dias, cujo prazo é de 48 meses. 

Desde o enquadramento do Projeto da MSG junto ao BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social em outubro de 2015, a SPE aguardou mais de 2 anos 
até receber o 1º desembolso referente a este Financiamento. Tal mora fez com que de 
meados do ano de 2017 até o 2º trimestre de 2018 as obras tivessem que ser praticamente 
paralisadas. Esta paralisação fez com que a SPE não conseguisse cumprir com as datas 
contratuais de energização. 

No período findo em 31 de março de 2020 as seguintes linhas de transmissão já entraram 
em operação: 

 

 

RAP 

 
 

LT/SE 

 
 

% 

 

Previsão de entrada 

em operação 

RAP 1  Compensador Estático de Reativos – CER da SE Santa Bárbara D’Oeste  100%  05/2019 

RAP 2  Compensador Estático de Reativos – CER da SE Itatiba  100%  03/2020 

RAP 4  LT Itatiba – Bateias 500 kV  100%  03/2020 

RAP 5 

 
LT 500 Kv Araraquara 2 – Fernão Dias, 249 Km e SE Fernão Dias 

500/440Kv, 1.200 MVA (1º Banco de Autotransformador + Reserva) 

    

  10%  02/2020 

     

 

D4Sign 1136f580-416d-4cbb-85a5-3733f57accea - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 
 
 
 
 
A Companhia recebeu as seguintes parcelas da RAP (receita anual permitida) no período 
findo em 31 de março de 2020: 
 

Competência Vencimentos  Valor 

Jan/20 15/02 - 25/02 - 05/03 937 

Fev/20 15/03 - 25/03 - 05/04 1.466 

Mar/20 15/04 - 25/04 - 05/05 8.361 

 
Obs.: Os valores acima estão incluídos o PIS/PASEP e COFINS.  
 
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, 
junto às Autoridades Governamentais competentes. 

A Companhia, por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de 
energia, obteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura - REIDI (instituído pela Lei nº 11.488/2007) junto as Autoridades 
Governamentais competentes, que concede o benefício fiscal da suspensão da 
Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS (mercado interno e importação) na aquisição de bens ou materiais de construção 
de obras de infraestrutura que serão convertidas ao custo dos bens da concessão, a alíquota 
zero. 

Atrasos do empreendimento 

Com a postergação das datas de entrada em operação comercial e consequentemente o 
atraso das parcelas que compõem a RAP do empreendimento, ressalta registrar a Nota nº 
0463/2018 – SCT – ANEEL, apontada no termo de liberação parcial da Cantareira 
Transmissora de Energia S/A na qual a ANEEL propôs descontar da MSG a RAP que deixou 
de ser recebida pela Cantareira no período de 3 de março de 2018 até o encerramento da 
pendência impeditiva de terceiros, limitada a 10% da RAP da MSG, conforme Processo 
48500.002550/2018, com o valor estimado de R$ 220.000, no qual foi emitido o Despacho 
ANEEL 168/2019. A MSG protocolou pedido de reconsideração em função desta decisão, 
tendo a ANEEL publicado o Despacho 446/2019 suspendendo os efeitos do Despacho 
recorrido. Não foi registrada provisão referente a este processo, em virtude de sua 
probabilidade de perda ser “Remota”. 

Sobre a postergação das datas do empreendimento, cabendo ressaltar ainda que a MSG 
interpôs Requerimento Administrativo com pedido de medida cautelar em 17 de agosto de 
2018 perante à ANEEL com objetivo de reconhecimento de excludente de responsabilidade 
pelo atraso no cronograma face a ocorrência de fatos não imputáveis à MSG, a 
oponibilidade de quaisquer imputação de multa ou inadimplência, execução e garantias, 
penalidades em geral e restrição de direitos, conforme consta no Processo nº 
48500.004578/2018. Neste sentido, a ANEEL proferiu Despacho 741/2019 negando o 
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pedido de medida cautelar neste momento, já que não tramita na ANEEL nenhum 
procedimento que possa trazer prejuízo para a MSG.  

Aderente a esta questão, a ANEEL em 02 de agosto de 2018 comunicou a MSG da 
expectativa de ocorrência de sinistro no valor de R$ 78.000 de responsabilidade da J. 
Malucelli, tendo a ANEEL como segurado e MSG como tomadora constituindo a garantia de 
fiel cumprimento do Contrato de Concessão, tudo informado mediante Ofício 740/2018. Tal 
questão está sendo processada nos Autos 48500.006277/2018, com valor estimado de R$ 
150.000, no qual a MSG apresentou manifestação prévia requerendo a urgência da 
deliberação do mérito do Processo nº 48500.004578/2018 que trata da excludente de 
responsabilidade. 

Em decorrência do estágio atual dos processos referidos acima e avaliação da Companhia, 
não foi registrada provisão referente a tais processos, que são considerados de perda 
possível, porém os atrasos afetaram as estimativas do ativo de contrato 

Em 24 de setembro de 2019, foi aprovado pelos acionistas, COPEL – Companhia 
Paranaense de Energia e Furnas Centrais Elétricas S/A em sua 33ª AGE, a revisão 06 do 
plano de negócios da Companhia. Nesta revisão foram postergadas as previsões de entrada 
em operação e aumento nos custos para finalização das obras, o qual afetou negativamente 
o ativo de contrato, conforme descrito na nota 8. 

Pandemia Covid-19 

Até a presente data a Companhia não identificou impactos nas suas demonstrações 
contábeis causados pelo COVID-19, todavia monitora atentamente os potenciais impactos 
nos resultados de 2020, e com fundamento nas melhores informações disponíveis, estuda 
medidas para minimizá-los. 

 

2. Base de preparação e apresentação 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas da Companhia foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e com outras 
normas emitidas pela ANEEL, especificamente para as concessionárias do setor elétrico 
brasileiro, quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas foram preparadas utilizando o 
custo histórico como base de valor, exceto para os instrumentos financeiros que são 
mensurados ao valor justo. 

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias condensadas exige que a 
Administração faça julgamentos e adotem estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis, conforme detalhado na nota 3.12. 

Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. Desta forma, a Administração revisa suas estimativas anualmente. 
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As demonstrações financeiras intermediárias condensadas da Companhia para o exercício 
período findo em 31 de março de 2020, foram autorizadas pela Diretoria em 06 de maio de 
2020 e aprovadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e pelo Conselho de 
Administração (CAD) em 14 de maio de 2020.  
 

2.1 Moeda funcional e de apresentação 

Estas demonstrações financeiras intermediárias condensadas estão sendo apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Reais (R$) foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 

3. Práticas contábeis 

Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias condensadas, as principais 
práticas contábeis adotadas são uniformes com aquelas utilizadas quando da preparação 
das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Desta forma, essas 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas devem ser lidas em conjunto com 
as informações divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício findo de 31 de 
dezembro de 2019. 

 

4. Caixa e equivalentes de caixa    

   31/03/2020  31/12/2019 
      

Caixa e Bancos conta movimento   2.479  767 
(-) Cheques a compensar   (101)  (130) 
   

2.378  637 

 

5. Títulos e valores mobiliários 

   31/03/2020  31/12/2019 
      

Aplicações financeiras – BB CP Corp. 10Milh (a)   50.440  47.743 
Aplicações financeira BBA CMA   -  15 
   

50.440  47.758 

 

(a) Os investimentos no Banco do Brasil são realizados através do BB RF CP CORP 10 Milhões, caracterizado 
como baixo risco, taxa de administração de 0,2% a.a. e rentabilidade acumulada de janeiro a março de 2020 
foi de 0,96 % (equivalente a 95 % do CDI). 

 

6. Clientes a receber 

 31/03/2020  31/12/2019  

 

Saldos 
vincendos  

Saldos 
vencidos  Total 

 
Total   

          
Encargos de uso da transmissão  8.707  11  8.718  775   
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 8.707  11  8.718  775   

 

Montante referente ao faturamento das linhas de transmissão em operação (nota 1). 

 

7. Impostos a recuperar 

   31/03/2020  31/12/2019 
      

IRPJ a recuperar (a)   10.291  10.202 
Impostos recolhidos indevidamente   985  985 
Impostos retidos sobre faturamento   18  35 
Créditos de Pis/Cofins   -  55 
   

11.294  11.277  

 

(a) Com a entrada em operação das demais linhas de transmissão ao longo de 2020, a Companhia pretende 
utilizar os créditos para compensação dos impostos sobre faturamento. 

 

8. Ativo de concessão 

O modelo de ativo contratual estabelece que a receita do contrato de concessão seja 
reconhecida de acordo com os critérios do CPC 47. 
 
Os ativos contratuais incluem os valores a receber referentes aos serviços de 
implementação da infraestrutura e da receita de remuneração dos ativos de concessão, 
sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros, com base 
na taxa média de financiamento do projeto vigente quando da formalização do contrato de 
concessão, conforme CPC 47. 
 
No advento do termo final do contrato de concessão, todos os bens e instalações vinculados 
passarão a integrar o Patrimônio da União. 
 
Os saldos em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019 estão compostos abaixo: 
 

 
   31/03/2020  31/12/2019 

Ativo circulante   260.957  228.738 

Ativo de Concessão - Amortizável   260.957  228.738 

      

Ativo não circulante   2.361.275  2.336.719 
Ativo de Concessão - Amortizável   2.286.923  2.264.705 
Ativo de Concessão - Indenizável   74.352  72.014 

 
A movimentação está composta da seguinte forma: 

 

  Ativo de 
Concessão  

   

Saldo em 31/12/2018            2.180.839  
Adição  294.717 
Atualização Financeira  265.148 
Amortização  (8.463) 
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Revisão de premissas (a)  (166.784) 
Saldo em 31/12/2019  2.565.457 
Adição  15.532 
Atualização Financeira  64.068 
Amortização  (12.461) 
Revisão de premissas (b)  (10.364) 
Saldo em 31/03/2020  2.622.232 

 
(a) Com o plano de negócios 06, onde foram mensuradas novas datas de entrada em operação e maiores 

custos com a obra, o ativo de contrato sofreu alterações em seu cálculo desde o início do projeto, reduzindo 
o seu valor, visto que terá um período menor de recebimento de receita. Os valores afetados dos anos 
anteriores a 2019, devido às novas projeções de entrada em operação do PN06, ficaram registrados em 
revisão de premissas, para que não fiquem registrados com os resultados de 2019 e uma melhor 
visualização dos números seja apresentada.   

(b) No primeiro trimestre de 2020 duas linhas de transmissão atrasaram em um mês o início do faturamento, 
impactando nas premissas da mensuração do ativo. Conforme item “a”, os valores afetados dos anos 
anteriores, devido á mudança na data de entrada em operação, são registrados na rubrica de revisão de 
premissas. 

 
 
 

9. Fundos Vinculados 

Valores aplicados em fundos vinculados, que fazem parte dos acordos firmados nos 
contratos de financiamento do BNDES (Reserva da Dívida), em que é exigido pelo Banco 
financiador que sejam mantidas três parcelas do financiamento, a qual serão liberadas após 
amortização total do financiamento. 
 
 31/03/2020  31/12/2019  

     

Aplicação CEF 32.250  33.114  
 32.250  33.114  

 
 
 

10. Fornecedores 

O saldo de fornecedores está composto como se segue: 

    31/03/2020  31/12/2019 
      

Materiais   2.519  2.518 
Serviços (a)   15.027  11.334 
Outras despesas   259  6 
Fornecedores a pagar   17.805  13.858 

11. Partes relacionadas 

A Companhia tem operações de contratos de prestação de serviços de Operação e 
Manutenção e de compartilhamento de custos com a acionista Copel Geração e Transmissão 
de Energia S.A. Os saldos a pagar em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019 eram 
os seguintes: 
                                                                                        
   31/03/2020  31/12/2019 

Contas a pagar Operação     

Copel Geração e Transm. de Energia S. A Comp. de Custos   87  - 
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Copel Geração e Transm. de Energia S. A Serviços de O&M  1.024  855 
   1.111  855 

 

     31/03/2020  31/03/2019 
Transações Operação     

Copel Geração e Transm. de Energia S. A (a) Serviços de O&M  (2.771)  (7.208) 
Copel Geração e Transm. de Energia S. A Comp. de Custos  (254)  (247) 
   (3.025)  (7.455) 

 
(a) Variação decorrente dos valores acumulados de O&M de todas as linhas de transmissão de 2018 cobrados 

somente em 2019. 
 

Pessoal chave da administração. 

O pessoal-chave da Administração é formado pela presidência, diretorias, conselho fiscal 
e administrativo, e sua remuneração até 31 de março de 2020 foi de R$ 316 (R$ 468 em 31 
de março de 2019). 

 
12. Provisão para contrato oneroso 

A provisão foi constituída em junho de 2019 conforme a previsão de atrasos na obra e 
elevação dos custos da revisão 06 do plano de negócios da Companhia, e vem sendo 
ajustada mensalmente de acordo com a atualização da previsão. 

O montante é calculado de acordo com a margem de construção negativa dos custos 
previstos entre abril de 2020 até a finalização total das obras, prevista para junho de 2020. 
     

 31/03/2020  31/12/2019  
Previsão de custos para finalização das obras 99.570  117.463  
Receita de construção futura (82.339)  (97.567)  
Contrato Oneroso 
  17.231 

 
19.896  

13. Empréstimos e financiamentos 

Em 30 de novembro de 2017, a Companhia assinou com o BNDES o contrato de 
financiamento de longo prazo, Nº 17.2.0371-1, de acordo com a DEC.DIR 581/2017, no 
valor total de R$ 1.018 bilhão, pelo prazo de 16 anos, com o primeiro pagamento em julho 
de 2019 e último pagamento em junho de 2033, totalizando 168 parcelas mensais e 
consecutivas de pagamentos nas linhas FINEM e FINAME. Este financiamento está 
estruturado de acordo com as seguintes características adicionais: 
 
Subcrédito A => R$ 935,2 Milhões ao custo de TJLP + 2,28% a.a. 
Subcrédito B => R$ 83,3 Milhões ao custo de TJLP + 1,88% a.a. 
Garantias    => Penhor de ações, cessão de direitos creditórios emergentes da concessão, 
aval corporativo de COPEL Geração e Transmissão (50,1%) e Furnas Centrais Elétricas 
(49,9%), além de fiança bancária apresentada por Furnas.  

A dinâmica dos desembolsos referentes a este financiamento pressupõe liberações à 
medida que a SPE comprove gastos junto ao BNDES. A primeira destas liberações 
ocorreu em 20 de dezembro de 2017, no valor bruto de R$ 705.000, a segunda em 23 de 
março de 2018, no valor bruto de R$ 105.000, a terceira em 26 de julho de 2018, no valor 
bruto de R$ 100.000 e a quarta em 27 de maio de 2019, no valor bruto de R$ 111.000.  
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Este financiamento se adequa às necessidades da Companhia no que tange não somente 
à continuidade das obras, que visam à implantação do empreendimento, como também à 
preservação dos seus índices econômico-financeiros refletidos em suas demonstrações 
financeiras.  

A Companhia deverá manter o índice de cobertura do serviço da dívida equivalente a, no 
mínimo, 1,20 versus a sua geração de caixa a partir do período financeiro subsequente 
àquele em que forem liberadas as fianças. Em 31 de março de 2020 as fianças bancárias 
ainda não foram liberadas, a qual ocorrerá quando todas as linhas de transmissão 
entrarem em operação. 

Composição 31/03/2020   31/12/2019 
        
BNDES Obras Civis – Principal 1.011.348   1.022.730 
BNDES Máquinas e Equipamentos – Principal 91.304   92.362 
BNDES Obras Civis – Encargos 3.001   3.226 
BNDES Máquinas e Equipamentos – Encargos 257   277 
BNDES - Custo de captação (19.267)   (19.630) 
      
  1.086.643   1.098.965 
      
Circulante 84.503   84.649 
Não circulante 1.002.140   1.014.316 

 
A movimentação do empréstimo ocorreu da seguinte forma: 

 31/03/2020   31/12/2019 
Circulante    
Saldo no início do período 84.649  33.964 
    
Encargos 19.700  43.558 
Amortização do custo de captação do empréstimo 363  1.368 
Amortização principal (12.440)  (23.041) 
Amortização encargos (19.945)  (43.812) 
Transferências do não circulante - principal 12.539  73.140 
Transferências do não circulante - encargos -  987 
Transferências para o não circulante - Custo de captação (363)  (1.515) 

    
Saldo no final do período 84.503  84.649 

    
Não circulante    
Saldo no início do período      1.014.316        934.650  

    
Aportes -  110.654 
Transferências para o circulante - principal (12.539)  (73.140) 
Encargos -  43.677 
Transferências para o circulante - encargos -  (987) 
Custo de captação do empréstimo -  (2.053) 
Transferências do circulante - Custo de captação 363  1.515 

    
Saldo no final do período 1.002.140  1.014.316 

Saldo final 
 

1.086.643  
 

1.098.965 

 

 
 
 
A seguir demonstramos a amortização do saldo do financiamento registrado no não circulante: 
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Vencimento  Valor 
   
   

2021  60.941 
2022  81.255 
2023  81.255 
Acima de 20232024 a 2033  778.689 
  1.002.140 

 

14. Debêntures 

Em 22 de abril de 2019, a Companhia assinou o instrumento particular da 2º emissão de 
debêntures simples, no valor de R$ 210.000, pelo prazo de 11 anos, com o primeiro 
pagamento em novembro de 2020 e último pagamento em novembro de 2030. 

As debêntures são objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação 
("Oferta Restrita"), não conversíveis em ações.  O Valor Nominal Unitário das debêntures, 
é atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
("IPCA"), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desde 
a data da primeira integralização até a data de seu efetivo pagamento.  
 
A Companhia deverá manter o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) mínimo de 
1,2 por 3 (três) anos seguidos ou 4 (quatro) anos intercalados, com base nas demonstrações 
financeiras e auditadas da Emissora, a partir das demonstrações financeiras encerradas em 
31 de dezembro de 2020, independentemente da realização de depósitos da Conta 
Complementação do ICSD em cada um dos períodos. 
 

 Composição 31/03/2020  31/12/2019   
         
Principal  216.663  214.211   
Encargos 10.159  7.393   
(-) Custo de captação (18.407)  (18.838)   
       
  208.415  202.766   
       
Circulante 9.615  8.994   
Não circulante 198.800  193.772   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A movimentação das debêntures ocorreu da seguinte forma: 
 

 31/03/2020  31/12/2019   
     

Não circulante     
Saldo no início do período 8.994  -   
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Transferências do não circulante - principal 123  10.710  
Transferências do não circulante - encargos 498  10  
Transferências para o não circulante - Custo de captação -  (1.726)  

     
Saldo no final do período 9.615  8.994  
 
Saldo no início do período 193.772  

 
-   

     
Aportes -  210.000  
Encargos 5.217  11.605  
Transferências do não circulante - principal (123)  (10.710)  
Transferências do não circulante - encargos (498)  (10)  
Transferências para o não circulante - Custo de captação -  1.726  
Amortização do custo de captação das debêntures 432  1.150  
Custo de captação das debêntures -  (19.989)  

     
Saldo no final do período 198.800  193.772  
     
Saldo Final 208.415  202.766  

  

 A seguir demonstramos a amortização do saldo das debêntures registrado no não circulante: 

Vencimento  Valor 
   

2021 - 6%  11.928 
2022 - 7,5%  14.910 
2023 – 8,5%  16.898 
Acima de 20232024 a 2030 - 78%  155.064 
  198.800 

15. Tributos diferidos 

Imposto de renda e contribuição social 

Os impostos sobre a renda diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. 

Os encargos de imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A administração avalia, 
periodicamente, às posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre 
a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a 
interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados 
de pagamento às autoridades fiscais. 

O Imposto de renda diferido foi apurado sobre o lucro tributável, ajustado pelas diferenças 
temporais pela alíquota de 15%, considerando o adicional de 10% para os lucros que 
excederem R$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais) no período de 12 meses, enquanto 
que a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas 
diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. 
 
PIS e COFINS 

Refere-se a PIS e COFINS diferidos reconhecidos sobre a receita de construção e 
remuneração do ativo de concessão sob a alíquota de 9,25%. 

 

  Ativo não circulante    Passivo não circulante  

  
 

Líquido Passivo 
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 31/03/2020  31/12/2019  31/03/2020  31/12/2019  31/03/2020  31/12/2019 

            
PIS e COFINS (a) -  -  236.573  231.896  236.573  231.896 
IRPJ e CSLL (b) 280.704  267.847  231.413  212.794  (49.291)  (55.053) 
Total 280.704  267.847  467.986  444.690  187.282  176.843 

 

(a) Pis e Cofins 

Passivo Diferido 
    

Descrição 
Base (Remuneração do ativo  

de concessão e receita de construção) 
PIS 

1,65% 
COFINS 

7,6% 
Total 

Saldo em 31/12/2019 (2.506.989) (41.366) (190.530) (231.896) 
Adições (64.045) (1.057) (4.868) (5.925) 
Amortização 13.487 223 1.025 1.248 
          
Saldo em 31/03/2020 (2.557.547) (42.200) (194.373) (236.573) 

 

Os montantes serão amortizados ao longo da concessão conforme faturamento mensal das 
linhas de transmissão.  Atualmente 4 linhas de transmissão já estão em operação (nota 1). 

(b) Imposto de renda e Contribuição Social 

Ativo Diferido      

Descrição 
Base (Prejuízo 

Fiscal/Base Negativa) 
IR  25% CSLL 9% Total 

Saldo em 31/12/2019 787.708 196.953 70.894 267.847 
Adições 37.831 9.452 3.405 12.857 
     
Saldo em 31/03/2020 825.539 206.405 74.299 280.704 

     
Passivo Diferido      

Descrição 
Base (Remuneração do 

ativo financeiro/contrato) 
IR  25% CSLL 9% Total 

Saldo em 31/12/2019 (626.072) (156.448) (56.346) (212.794) 
Adições (55.910) (13.971) (5.032) (19.003) 
Baixas 1.132 282 102 384 
     
Saldo em 31/03/2020 (680.850) (170.137) (61.276) (231.413) 

      
Saldo líquido em 31/12/2019 161.636 40.505 14.548 55.053 
Saldo líquido em 31/03/2020 144.689 36.268 13.023 49.291 

     
Impacto DRE  4.237 1.525 5.762 

 

Conforme projeções de fluxos de caixa futuros elaborados pela companhia, de acordo com 
as previsões de entrada em operação e orçamento, a Companhia pretende utilizar crédito 
de impostos ativos até 2037. 

Os montantes diferidos passivos, serão amortizados durante o período de concessão. 

 

 

D4Sign 1136f580-416d-4cbb-85a5-3733f57accea - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias condensadas 
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 
(Em milhares de reais exceto quando especificado) 

 

 

(c) Conciliação da Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 

  31/03/2020  

    
Lucro/Prejuízo antes dos tributos  16.908  
Reflexo mudança de prática IFRS 15  -  
Adições – Provisões  40  
Adições – Receita Financeira média ativo de contrato  1.131  
Exclusões – Receita Financeira ativo de contrato  (55.910)  
Lucro/Prejuízo fiscal  (37.831)  
 
Base Impostos diferidos ativos – Prejuízo Fiscal 

 
(37.831)  

Base Impostos diferidos passivos – Receita Financeira  54.779  
Total  16.948  
    
 
Imposto de renda e Contribuição Social (34%)  

 
(5.762)  

Total da despesa com IRPJ e CSLL  (5.762)  
   
Corrente  -  
Diferido  (5.762)  
Total  (5.762)  
    
Alíquota Nominal  34,00%  
Alíquota Efetiva  34,08%  

 

16. Contingências 

Além dos processos junto à ANEEL, descritos na nota 1, a companhia possui no período 
findo em 31 de março de 2020 os seguintes processos em andamento a qual a MSG é réu: 
 

Parte  Tipo da Ação  Número do Processo  Probabilidade   Valor da 
Causa  

Ibama  Processo Administrativo  02027.008825/2018-37  Possível  51 
Ibama  Processo Administrativo  02027.008826/2018-81  Possível  2.505 
Ibama  Processo Administrativo  02027.008828/2018-71  Possível  30 
Ibama  Processo Administrativo  02027.008829/2018-15  Possível  30 
Ibama  Processo Administrativo  02027.008830/2018-40  Possível  30 
Ibama  Processo Administrativo  02027.008831/2018-94  Possível  101 
Medral Geotecn.  Processo Cível   0314440-95.2015.8.19.0001  Provável  493 

 
A companhia possui também outros 13 processos trabalhistas, em que figura como Réu 
subsidiário, com possibilidade de perda “Remota”, a qual totalizam R$ 453. 
 

17. Patrimônio líquido 

a) Capital social 

Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito da 
Companhia está composto conforme abaixo:  

 Ações 

 31/03/2020    31/12/2019 
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 Valor em R$   Qtde    %  Valor em R$   Qtde    % 
Copel  653.154  653.153.700   50,10  627.803   627.803.100   50,10 
Furnas  650.546  650.546.300   49,90  625.297   625.296.900   49,90 
Total 1.303.700  1.303.700.000  100,00  1.253.100  1.253.100.000  100,00 

 

 

 

Durante o ano de 2020 ocorram os seguintes aportes de capital: 

Data  Furnas  Copel  Total 

27/01/2020           12.575   12.625  25.200  

28/02/2020           8.782            8.818   17.600  

30/03/2020           3.892            3.908   7.800  

  25.249   25.351  50.600 

 

b) Reserva legal 

A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do período, observando-se 
os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. 

 
c) Dividendos mínimos obrigatórios  

Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
lucro líquido após a destinação para reserva legal, calculado nos termos do artigo 202 da 
Lei 6.404/76. 

d) Reserva de retenção de lucros 

Serão constituídas reservas para atender as necessidades de investimentos e manutenção 
do capital de giro da Companhia mediante a destinação de até 100% do lucro líquido 
remanescente, após as determinações legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa 
reserva é suportada por orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de 
Acionista. 

18. Receita operacional líquida 

   31/03/2020  31/03/2019 

Receita Bruta     
Receita de Construção (a)  15.532  171.551 
Rendimento sobre ativo de concessão  64.068  73.012 
Receita de O&M  1.027  - 
Ajuste da RAP (b)  (2.482)  - 
(-) Revisão de premissas (nota 8)  (10.364)  (2.283) 
     
(-) Tributos sobre a receita     
 Pis e Cofins s/ faturamento  (1.018)  - 
 Pis e Cofins diferidos  (4.677)  (21.843) 
 Encargos regulatórios  (113)  - 
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Receita operacional liquida  61.973  220.437 

 
(a) A receita de construção registrada não supera o custo de construção (Nota 19) nos mesmos períodos 

em decorrência de gastos na construção em volumes superiores àqueles previstos para o mesmo 
estágio da construção.  

(b) Montante referente às diferenças entre a RAP homologada e a RAP faturada, conforme ajustes 
calculados pela ONS (Antecipação, RBL TLP não devida e indisponibilidades da linha). 

 
 
 
 
 
19. Custo de operação 

 
 

(a) Os custos da obra reduziram em 2020 conforme andamento final das obras, visto que a maior parte das 
linhas de transmissão já entraram em operação. 

(b) A principal variação desta conta ocorre devido ao serviço de operação e manutenção executado pela Copel, 
a qual o montante de R$ 7.074 foram prestados em 2018, porém a emissão do documento fiscal e 
pagamento ocorreram somente em 2019. 

 
20. Resultado financeiro 

 31/03/2020  31/03/2019 
    

Receitas Financeiras    
Receitas de aplicações financeiras 652  211 
Outras receitas financeiras 51  11 
    
(-) Tributos sobre receitas financeiras    
Pis (5)  (2) 
Cofins (28)  (11) 
Total de receitas financeiras 670  209 

    
Juros sobre empréstimos (19.700)  (22.188) 
Juros sobre debêntures (5.217)  - 
Amortização do custo de captação do empréstimo (363)  (327) 
Amortização do custo de captação das debêntures (432)  - 
IOF -  (38) 
Outras despesas financeiras (6)  (11) 
Total de despesas financeiras (25.718)  (22.564) 

 31/03/2020 31/03/2019 
   

Edificações e obras civis (11.651) (142.319) 
Máquinas e equipamentos (2.594) (15.925) 
Indenizações nas servidões (1.898) (9.066) 
Outros (1.751) (1.524) 
Custo de construção (a) (17.894) (168.834) 
   
Serviços de terceiros (b) (2.515) (7.208) 
Reversão da provisão contrato oneroso (nota 11)  2.665 - 
Outros (15) - 
Total (17.759) (176.042) 
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Resultado financeiro (25.048)  (22.355) 

 
 

21. Gestão de risco 

As operações financeiras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira 
de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez 
previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de risco mercado 
que poderiam afetar o negócio da Companhia são: 

Riscos de mercado 

A utilização de instrumentos financeiros tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, 
minimizando a exposição de preços e moedas. A Companhia não pactuou contratos de 
derivativos para fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela 
Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe estratégia 
operacional, sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais 
parceiros do mercado. A Companhia também não prática aplicações de caráter especulativo 
ou quaisquer outros ativos de riscos. 

Riscos ambientais 

As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos 
ao meio ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente, causar 
degradação ambiental, o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa.  

Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a 
Companhia retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Companhia 
procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento de suas 
atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem observadas nas operações, a fim de 
reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de 
seu negócio. 

22. Instrumentos financeiros 

Avaliação dos instrumentos financeiros. 

Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e 
equivalentes, financiamentos e empréstimos, apresentam-se pelo valor contratual, que é 
próximo ao valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as 
informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. 

Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a classificação dos ativos financeiros 
por categoria é a seguinte: 

 31/03/2020  31/12/2019 

Ativos Financeiros 
Custo 

amortizado 
 

A valor justo por 
meio do 

resultado 

 Total  Total 

Caixa e equivalentes de caixa -  2.378  2.378  637 
Títulos e valores mobiliários -  50.440  50.440  47.758 
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Clientes a receber 8.718  -  8.718  775 
Impostos a recuperar 11.294  -  11.294  11.277 
Fundos Vinculados -  32.250  32.250  33.114 

 20.0128.71
8 

 85.068  105.08093.78
6 

 93.56182.28
4 

 
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, pois têm 
correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela provisão 
para redução ao valor recuperável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os valores justos das exigibilidades não diferem de forma relevante dos saldos contábeis, 
sendo os valores ajustados pela provisão de encargos. 
 

23. Eventos subsequentes 

Pandemia Covid-19 

Até a presente data a Companhia não identificou impactos nas suas demonstrações 
contábeis causados pelo COVID-19, todavia monitora atentamente os potenciais impactos 
nos resultados de 2020, e com fundamento nas melhores informações disponíveis, estuda 
medidas para minimizá-los. 

 
Entrada em operação 
 
Até junho de 2020 todas as linhas de transmissão estão previstas para entrar em operação 
conforme datas abaixo: 

 

 

RAP 

 
 

LT/SE 

 
 

% 

 

Previsão de entrada 

em operação 

RAP 3  LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba  100%  04/2020 

RAP 5 

 LT 500 Kv Araraquara 2 – Fernão Dias, 249 Km e SE Fernão Dias 

500/440Kv, 1.200 MVA (1º Banco de Autotransformador + 

Reserva) 

    

  60%  04/2020 

  30%  06/2020 

RAP 6  SE Fernão Dias 500/440 Kv, 2.400 MVA (2º e 3º Bancos de 

Autotransformadores) 

 
100% 

 

06/2020 

 

*  *  * 

 

 31/03/2020  31/12/2019 

Passivos Financeiros 
Custo 

amortizado 
  

A valor justo por 
meio do resultado 

  Total  Total 

Fornecedores 17.805  -  17.805  13.858 
Partes relacionadas 1.111  -  1.111  855 
Salários e encargos 585  -  585  494 
Obrigações fiscais 1.928  -  1.928  910 
Empréstimos e financiamentos 1.086.643  -  1.086.643  1.098.965 
Debêntures 208.415  -  208.415  202.766 

 1.316.487  -  1.316.487  1.317.848 

Tabela formatada
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