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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR
Aos Administradores e Acionistas da
Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
São Luís  Maranhão
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Equatorial Transmissora 8 SPE
S.A. (Companhia), contidas no Formulário de Informações Trimestrais  ITR referente
ao trimestre findo em 31 de março de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de março de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado
abrangente para o período de três meses findo naquela data e das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data,
incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações
contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34  Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board  IASB, assim como
pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de
Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Chamamos a atenção para nota explicativa 2 às informações contábeis intermediárias que
descreve que em 21 de julho de 2017 a União e a Companhia celebraram o Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica por um prazo de 30
anos, com vencimento em 20 de julho de 2047. De acordo com o compromisso assumido,
espera-se que a Companhia faça um investimento de R$ 733.700 mil, tendo sido investido,
até 31 de março de 2019, aproximadamente, o valor de R$ 557.801mil, e inicie as
operações até 11 de agosto de 2022. A Companhia dependerá de aportes de capital de seu
acionista até o momento em que ela passe a gerar recursos em suas operações. Nossa
conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações contábeis intermediárias relativas às demonstrações do valor adicionado
(DVA) referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2019, elaboradas sob
a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação
suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a procedimentos de revisão
executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da Companhia.
Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações estão
reconciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os seus
aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias
tomadas em conjunto.
Fortaleza, 14 de maio de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6 "S" CE

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC 1SP 220026/O-3

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de março de 2019 e em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira
Impostos e contribuições a recuperar
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar
Outros ativos

Nota

6
8
7
9

Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos e contribuições a recuperar
Depósitos judiciais
Ativo de contratos
Outros ativos
Adiantamentos a fornecedores
Intangível
Total do ativo não circulante

8
11
9
10

31/03/2019

31/12/2018

303
123.112
2.431
4.090

509
255.444
2.876
1.665
3.545

129.936

264.039

6.651
275
451.031
199
107.286
332

3.524
97
339.215
214
97.209
334

565.774

440.593

Passivo
Nota
Circulante
Fornecedores
10
Impostos a recolher
12
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Partes relacionadas
16
Outros passivos
15
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
PIS e COFINS diferidos
Imposto de renda e contribuições social diferido

13
14
14

Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Lucros acumulados

18

31/03/2019

31/12/2018

64.294
2.820
2.506
2.779
1.118

96.998
9.321
999
2.254
784

73.517

110.356

424.663
41.409
8.203

417.117
31.377
5.683

474.275

454.177

126.970
13.129
7.819

126.970
13.129
-

147.918

140.099

695.710

704.632

Total do patrimônio líquido

Total do ativo

695.710

704.632

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Total do passivo e patrimônio líquido

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Demonstrações do resultado
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
31/03/2019

31/03/2018
Reapresentado

Receita líquida

19

101.785

17.621

Custo dos serviços prestados

20

(89.479)

(16.247)

Lucro bruto

12.306

1.374

Resultado antes das despesas financeiras e impostos

12.306

1.374

Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido

15
15

Lucro líquido do período
Lucro líquido do período, básico e diluído, por lote de mil ações - R$

18

Quantidade de ações, por lote de mil ações, no final do período
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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(468)

(17)

(468)

(17)

11.838

1.357

(1.499)
(2.520)

(120)
(1.080)

7.819

157

0,062

0,002

126.970

76.532

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Lucro líquido do período
Resultados abrangentes
Total de outros resultados abrangentes

31/03/2019

31/03/2018
Reapresentado

7.819

157

-

-

7.819

157

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Reserva de lucro

Capital social

Reserva legal

Reserva de
lucros a
realizar

27.226

6

118

-

27.350

-

-

-

487

487

49.306
-

-

-

157

49.306
157

76.532

6

118

644

77.300

126.970

632

12.497

-

140.099

Saldos em 01 de janeiro de 2018
Ajuste na aplicação inicial do CPC 47 / IFRS 15, líquido de impostos
Integralização de capital
Lucro líquido do período
Saldos em 31 de março de 2018 (Reapresentado)
Saldos em 01 de janeiro de 2019

-

Lucro líquido do período
Saldos em 31 de março de 2019

126.970

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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632

12.497

Lucros
acumulados

Total

7.819
7.819

7.819
147.918

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
31/03/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
Ajuste para:
Amortização do intangível
Receita de ativo contratual
PIS e COFINS diferidos
Imposto de renda e contribuição social (corrente)
Imposto de renda e contribuição social (diferido)
Variações nos ativos, passivos, circulantes e não circulantes
Ativo de contrato, líquido dos juros capitalizados
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos a receber
Fornecedores, líquido de adiantamentos a fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Caixa utilizado nas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos

31/03/2018
Reapresentado

7.819

157

2
(9.119)
10.032
1.499
2.520

6
(847)
1.796
120
1.080

12.753

2.312

(95.151)
(1.017)
(178)
(530)
(42.781)
(6.501)
8
525
334

(18.569)
(16.818)
(709)
(29)
86

(132.538)

(33.727)

-

(120)

(132.538)

(33.847)

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Valor adicionado em aplicações financeiras comprometidas com atividades de

132.332

(15.369)

Fluxo de caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de investimento

132.332

(15.369)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Valor recebido para aumento de capital social

-

49.306

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

-

49.306

Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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(206)

90

509
303

90

(206)

90

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
31/03/2019

31/03/2018
Reapresentado

Receitas
Receitas de construção
Receitas de atualização do ativo de contrato

102.698
9.119

18.569
847

Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos de construção

(89.476)

(16.241)

Valor adicionado bruto
Amortização

22.341
(3)

3.175
(6)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

22.338

3.169

-

(17)

-

(17)

Valor adicionado total a distribuir

22.338

3.152

Distribuição do valor adicionado
Tributos
Federais

14.051

2.995

468

-

468

-

7.819

157

22.338

3.152

Valor aplicado em transferência
Outros

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Outras despesas financeiras

Remuneração de capitais próprios
Lucro líquido do período
Valor adicionado
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Informações contábeis intermediárias em
31 de março de 2019

Notas explicativas às informações contábeis intermediárias
(Em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Equatorial Transmissora 8 SPE S.A., sociedade anônima de capital aberto, constituída em 02
de junho de 2017, com sede na cidade de São Luís, no Maranhão, tem por objetivo explorar e
operar a concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para construção,
montagem, operação e manutenção de instalações de transmissão no estado do Pará, de acordo
com Edital do Leilão nº 05/2016 - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), consistente
na: (a) Linha de Transmissão Xingu - Altamira, em 230 kV, com extensão aproximada de 61
km; (b) Linha de Transmissão Altamira - Transamazônica, em 230 kV, com extensão
aproximada de 188 km; (c) Linha de Transmissão Transamazônica - Tapajós, em 230 kV, com
extensão aproximada de 187 km; (d) Subestação Tapajós, em 230/138-13,8 kV, (2 x 150 MVA);
(e) Subestação Tapajós - Compensador Síncrono (-75/+150 MVAR); e f) Subestação Rurópolis
- Compensador Síncrono (-55/+110 MVAR).

2

Contrato de concessão de transmissão de energia elétrica
Conforme Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº
048/2017-ANEEL, assinado em 21 de julho de 2017 celebrado entre a União e a Equatorial
Transmissora 8 SPE S.A., o prazo de concessão é de 30 (trinta) anos, com vencimento em 20 de
julho de 2047, podendo ser renovado por igual período.
Com Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 126.081, a RAP da concessionária é reajustada
anualmente, para períodos definidos como ciclos, que compreendem os meses de julho a junho
do ano posterior, através de resoluções homologatórias emitidas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL).
O compromisso assumido no Contrato de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica é de
entrar em operação comercial até 11 de agosto de 2022. A estimativa de investimento para a
implantação de Linhas de Transmissão é de R$ 481.500 e para a Subestação é de R$ 252.200,
totalizando R$ 733.700, tendo sido investido, até 31 de março de 2019, aproximadamente, o
valor de R$ 558.317. A Companhia dependerá de aportes de capital de seu acionista até o
momento em que ela passe a gerar recursos em suas operações.

2.1

Benefícios fiscais
A Companhia obteve habilitação ao REIDI (instituído pela Lei nº 11.488/2007), que concede o
benefício fiscal de suspensão das contribuições PIS (Contribuição para o Programa de
Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) nas
aquisições de bens ou serviços para as obras de infraestrutura pelo prazo de 5 (cinco) anos,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF nº 13, de 19 de setembro de 2017.
Adicionalmente, a Companhia obteve junto à Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) o direito a Redução de 75% do IRPJ, por meio da Resolução 367/2018,
cuja fruição do benefício está condicionada à entrada e operação do empreendimento, e
apresentação à SUDENE dos documentos exigidos na legislação para fins de obtenção de Laudo
Constitutivo.
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Informações contábeis intermediárias em
31 de março de 2019

3
3.1

Base de preparação e apresentação das informações contábeis
intermediárias
Base de preparação
As informações contábeis intermediárias relativas ao período de três meses findos em 31 de
março de 2019 foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o CPC 21 (R1) –
Demonstração Intermediária, que inclui as disposições da Lei das Sociedades por Ações e
normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
(“CPC”) e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários – (“CVM”) e em conformidade
com o IAS 34 – Interin Financial Reporting, emitido pelo International Accounting Standards
Board – IASB.
Essas informações contábeis intermediárias foram elaboradas seguindo a base de preparação e
políticas contábeis consistentes com aquelas adotadas na elaboração das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2018 e devem ser lidas em conjunto.
As informações de notas explicativas que não sofreram alterações significativas com
comparação a 31 de dezembro de 2018 não foram apresentadas integralmente nestas
informações contábeis intermediárias.
A emissão das informações contábeis intermediárias foi autorizada pela Administração em 14
de maio de 2019.
Todas as informações relevantes próprias das informações contábeis intermediárias, e somente
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua
gestão.

3.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas informações contábeis intermediárias estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma.

3.3

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas informações contábeis intermediárias, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas contábeis críticas utilizadas na preparação das presentes
informações contábeis intermediárias são as mesmas descritas na Nota 3.3 das demonstrações
financeiras completas da Companhia de 31 de dezembro de 2018, emitidas em 29 de março de
2019.

3.4

Base de mensuração
As informações contábeis intermediárias foram preparadas com base no custo histórico.
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Informações contábeis intermediárias em
31 de março de 2019

4

Reapresentação de saldos comparativos
Ao longo de 2018, as companhias de Transmissão de Energia Elétrica estiveram envolvidas em
discussão técnica contábil em relação à classificação dos ativos de transmissão. Considerando
que conclusão sobre os impactos da aplicação inicial do IFRS 9 (CPC 48 – Instrumentos
Financeiros) e IFRS 15 (CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente), vigentes ocorreram
somente no último trimestre do ano, é necessária a reapresentação dos trimestres de 2018
apresentados como valores correspondentes nas informações contábeis intermediárias de 2019.
A Administração da Companhia procedeu ajustes, de forma retrospectiva, na demonstração do
resultado, do resultado abrangente, do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o período de
três meses findo em 31 de março de 2018, decorrentes da mensuração da receita e do ativo de
contrato das concessões de transmissão na adoção inicial dos pronunciamentos citados acima, e
seus impactos tributários correlacionados, conforme abaixo:

4.1

Demonstração do resultado do período de 3 meses findo em 31 de março de 2018

Receita líquida (a)
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido (a)
Lucro líquido do período

(a)

Apresentado

Ajustes

Reapresentado

17.666

(45)

17.621

(16.247)

-

(16.247)

1.419

(45)

1.374

(17)

-

(17)

1.402

(45)

1.357

(120)

-

(120)

(328)

(752)

(1.080)

954

(797)

157

Efeito no resultado em função do reconhecimento e mensuração doa ativos da concessão como ativos contratuais de
acordo com o CPC47/IFRS15.

A demonstração do resultado abrangente do período de 3 meses findo em 31 de março de 2018
também sofreu o impacto total no lucro líquido demonstrado acima.

4.2

Demonstração dos fluxos de caixa do período de 3 meses findo em 31 de março de
2018

Lucro líquido do período (a)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das
atividades operacionais (a)
Aumento / redução dos ativos e passivos operacionais
Caixa oriundo das atividades operacionais

13

Apresentado

Ajustes

Reapresentado

954

(797)

157

686
(35.487)
(33.847)

1.469
(672)
-

2.155
(36.159)
(33.847)

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Informações contábeis intermediárias em
31 de março de 2019

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento no caixa e equivalentes de caixa

(a)

4.3

(15.369)
49.306
90

-

(15.369)
49.306
90

Efeito no resultado em função do reconhecimento e mensuração doa ativos da concessão como ativos contratuais de
acordo com o CPC47/IFRS15.

Demonstração do valor adicionado do período de 3 meses findo em 31 de março de
2018

Receitas (a)
Insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Valor adicionado total a distribuir

Apresentado

Ajustes

Reapresentado

19.322

94

19.416

(16.247)

-

(16.247)

3.075

94

3.169

(17)

-

(17)

3.058

94

3.152

2.104

891

2.995

954

(797)

157

3.058

94

3.152

Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capitais de próprios
Valor adicionado distribuído

(a)

4.4

Efeito no resultado em função do reconhecimento e mensuração doa ativos da concessão como ativos contratuais de
acordo com o CPC47/IFRS15.

Demonstração das do patrimônio líquido
A tabela a seguir resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 47 / IFRS 15
sobre lucros acumulados em 1º de janeiro de 2018.
Impacto da adoção do
CPC 47/IFRS 15 em
1º de janeiro de 2018

Lucros acumulados
Ativo contratual (iii)
PIS/COFINS diferidos
Imposto de renda e contribuição social diferidos

795
(92)
(216)
487

5

Principais políticas contábeis
As informações contábeis intermediárias são apresentadas sem a repetição de determinadas
notas explicativas previamente divulgadas, mas com a evidenciação das alterações relevantes
ocorridas no período, se houver. As práticas contábeis utilizadas na preparação destas
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informações contábeis intermediárias são as mesmas adotadas na preparação das demonstrações
financeiras anuais da Companhia, descritas na Nota 4, relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, exceto, as novas práticas contábeis adotadas conforme demonstrado a seguir
na Nota 5.1. Portanto, essas informações contábeis intermediárias devem ser lidas em conjunto
com as demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro
de 2018, emitidas em 29 de março de 2019, que contemplam o conjunto completo das notas
explicativas.

5.1

Mudanças nas principais políticas contábeis
Uma série de outras novas normas também entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019,
mas não afetaram materialmente as informações contábeis intermediárias da Companhia.
CPC 06(R2) – Operações de arrendamento mercantil
Em suas informações contábeis intermediárias, a Companhia avaliou não existir impacto na
aplicação inicial do CPC 06(R2)/IFRS 16, que introduz um modelo único de contabilização de
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários.
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. Nessa circunstância,
a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo,
aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais,
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados,
aplicando esta Interpretação.
A Administração da Companhia conduziu análises dos tratamentos fiscais que poderiam gerar
incertezas na apuração dos tributos sobre o lucro, acessando seus consultores legais internos e
externos a fim de identificar esses tratamentos, assim como mensurá-los e reavaliar aqueles que
potencialmente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente prováveis de perda. Ao
concluir esses estudos, a Administração da Companhia avaliou que nenhuma das posições
relevantes adotadas pela Companhia não sofreram alteração quanto ao julgamento da
probabilidade de perdas geradas por eventuais questionamentos por parte das autoridades
tributárias.

6

Aplicação financeira
31/03/2019

31/12/2018

Aplicações financeiras

123.112

255.444

Total

123.112

255.444

31/03/2019

31/12/2018

CDB
Fundos de investimentos

896
122.216

1.992
253.452

Total

123.112

255.444
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Em 31 de março de 2019, o saldo de R$ 123.112 (R$ 255.444 em 31 de dezembro de 2018)
refere-se a aplicações financeiras identificadas pela administração como não destinadas ao
atendimento de atividades operacionais, mas comprometidas com a operação de construção da
infraestrutura para prestação do serviço de transmissão de energia elétrica.

7

Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar
Circulante
IRRF sobre aplicação financeira
Antecipação de IRPJ/CSLL

8

31/03/2019

31/12/2018

2.214
217

1.448
217

2.431

1.665

Impostos e contribuições a recuperar
31/03/2019

31/12/2018

ICMS a recuperar (CIAP)

-

2.876

Total

-

2.876

ICMS a recuperar (CIAP)

6.651

3.524

Total

6.651

3.524

Circulante

Não Circulante

9

Outros ativos
Em 31 de março de 2019, o saldo de R$ 4.090 (R$ 3.545 em 31 dezembro de 2018) apresentado
no ativo circulante e R$ 199 (R$ 214 em 31 de dezembro de 2018) apresentado no ativo não
circulante referem-se a antecipação de dívida e prêmios de seguros. Conforme descritos nos
quadros abaixo:
Outros ativos curto prazo
Custos de transação de empréstimos em andamento (a)
Prêmio de seguros

Outros ativos longo prazo
Prêmio de seguros

31/03/2019

31/12/2018

3.479
611

3.482
63

4.090

3.545

31/03/2019

31/12/2018

199

214

199

214

(a) Decorre dos custos incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução de
empréstimos e debêntures, cuja negociação com a instituição financeira, em 31 de março de 2019, está em
andamento.

16

Equatorial Transmissora 8 SPE S.A.
Informações contábeis intermediárias em
31 de março de 2019

10

Fornecedores e adiantamentos a fornecedores
Em 31 de março de 2019, o saldo de R$ 107.286 (R$ 97.209 em 31 de dezembro de 2018) de
adiantamento a fornecedores, bem como o saldo de R$ 64.294 (R$ 96.998 em 31 de dezembro
de 2018) de fornecedores, registrados no balanço patrimonial, referem-se aos serviços
contratados para construção de instalações de transmissão, os quais serão revertidos ao poder
concedente ao final do prazo de concessão.

11

Ativos contratuais
A movimentação dos saldos referentes ao ativo de contrato da Companhia está assim
apresentada:
-

Saldo em 1º de janeiro de 2018
Adoção inicial ao CPC 47 (transferência do ativo financeiro)
Adoção inicial ao CPC 47 (impacto no PL) (Nota 4.4)
Adição

26.541
795
311.879

Saldo em 31 de dezembro de 2018

339.215

Adição

111.816

Saldo em 31 de março de 2019

451.031

A Companhia não identificou necessidade de registro de provisão para redução ao valor
recuperável para o ativo contratual em 31 de março de 2019.

12

Impostos a recolher
INSS sobre serviços
ISS
Outros

13

31/03/2019

31/12/2018

30
6.220
(3.430)
2.820

61
7.321
1.939
9.321

Empréstimos e financiamentos
Em 03 de agosto de 2018, encerrou-se a distribuição pública da 1ª emissão de nota promissória.
Os recursos captados, no montante de R$ 405.000, em uma série, destinam-se à gestão ordinária
da Companhia, com o objetivo de cobrir a necessidade de capital de giro. Nota promissória
contratada com taxa de CDI + 1,20%, com vencimento em 02 de agosto de 2020 e com
aval da Equatorial Energia S.A. Em 31 de março de 2019, o saldo é de R$ 424.663 e a taxa
efetiva dessa operação é de 7,62% a.a.
A nota promissória contratada pela Companhia possui cláusula restritiva vinculadas à
manutenção de determinado índice financeiro, conforme abaixo, cujo não cumprimento durante
o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos.

•

Cálculo da divisão da dívida líquida pelo EBITDA (Lucro antes das despesas financeiras,
impostos, depreciação e amortização), relativas aos 12 meses anteriores, utilizando-se as
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informações contábeis intermediárias consolidadas divulgadas pela avalista, Equatorial Energia
S.A.
Em 31 de março de 2019, a administração da Companhia avaliou que foi atendido o índice
financeiro mencionado acima.
A seguir, conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de
atividades de financiamento:
Saldos em 1º de janeiro de 2018

-

Ingressos
Juros capitalizados durante a fase de construção
Custos de transação (a)

405.000
12.180
(63)

Saldos em 31 de dezembro de 2018

417.117

Juros capitalizados durante a fase de construção

7.536
10

Amortização do custos de transação (a)
Saldos em 31 de março de 2019
(a)

14

424.663

Decorre dos custos incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das
debêntures.

Impostos diferidos
31/03/2019

31/12/2018

PIS e COFINS sobre ativo de contrato - Diferido (i)
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias - Diferido (ii)

41.409
8.203

31.377
5.683

Total

49.612

37.060

(i)

O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 9,25% da receita de construção. A liquidação desta obrigação diferida
ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de concessão.

(ii)

A Companhia reconheceu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias,
principalmente, decorrente da mensuração do ativo de contrato.

15

Impostos de renda e contribuição social
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais da despesa do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL), dos
período findos em 31 de março de 2019 e 31 de março de 2018, está demonstrada conforme a
seguir:
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31/03/2019

31/03/2018

Reapresentado
IRPJ
Lucro contábil antes do imposto de renda (IRPJ)
e da contribuição social (CSLL)
Alíquota fiscal
Pela alíquota fiscal

CSLL

IRPJ

CSLL

11.838
25%
2.960

11.838
9%
1.065

1.357
25%
339

1.357
9%
122

23.682

8.494

4.154

1.497

23.682

8.494

4.154

1.497

(25.541)

(9.161)

(4.405)

(1.586)

(25.541)

(9.161)

(4.405)

(1.586)

1.101

398

87

33

7

(1)

(543)

(197)

9%

3%

6%

2%

Adições:
Adições decorrente do custo de construção -CPC 47/IFRS 15 (a)
Exclusões:
Exclusões decorrente do reconhecimento do ativo contratual - CPC
47/ IFRS 15 (b)

IRPJ e CSLL no resultado do período - corrente
Outras diferenças temporárias (c)
Alíquota efetiva (excluindo IRPJ/CSLL diferidos)

16

Passivo fiscal diferido (a)+(b)+(c)

1.852

668

794

286

IRPJ e CSLL no resultado do período

2.953

1.066

881

319

Partes relacionadas
31/03/2019

Empresas

CEMAR
CELPA
Equatorial
Transmissão

Natureza da
operação

Total
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31/12/2018

31/12/2018

Passivo

Resultado/
Despesa

Ativo

-

(139)

(54)

-

(85)

(85)

-

(86)

(41)

-

(45)

(45)

-

(2.554)

(430)

-

(2.124)

(2.124)

-

(2.779)

(525)

-

(2.254)

(2.254)

Ativo

Contrato de
compartilhamento
Contrato de
compartilhamento
Contrato de
compartilhamento

31/03/2019

Passivo

Resultado /
Despesa

Provisão para ações judiciais
No período de três meses findo em 31 de março de 2019 e no exercício de 2018, não há
processos judiciais passivos em nome da Companhia.

18
18.1

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de março de 2019, o capital social da Companhia subscrito é de R$ 164.628, e totalmente
integralizado é de R$ 126.970 (Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia
subscrito é de R$ 164.628 e totalmente integralizado é de R$ 126.970).
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Em 31 de março de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 o capital está representado por
164.628.205 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária
corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.
De acordo com o Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social
até o limite de R$ 330.000, sem necessidade de reforma estatutária, por deliberação do
Conselho de Administração.

18.2
a.

Reserva de lucros
Lucro por ação
Conforme requerido pelo CPC 41 e IAS 33 (Earnings per Share), a tabela a seguir concilia o
lucro líquido do período com os montantes usados para calcular o lucro por ação básico e
diluído.
31/03/2019

31/03/2018
Reapresentado

7.819

157

126.970

76.532

0,062

0,002

Numerador
Lucro líquido do período
Denominador
Total de ações no cálculo

Lucro líquido do período, básico e diluído, por lote de mil ações - R$

19

Receita líquida
31/03/2019

31/03/2018
Reapresentado

Receita de Construção
Receita de Ativos de Contratos

102.698

18.569

9.119

847

Receita operacional

111.817

19.416

PIS/COFINS diferidos

(10.032)

(1.795)

Deduções da receita

(10.032)

(1.795)

Receita líquida

101.785

17.621

(a) Receita de construção da infraestrutura de transmissão: reconhecida considerando uma margem, definida de acordo com as
projeções iniciais do projeto, sobre o custo de construção.
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Custos por natureza
31/03/2019

31/03/2018

Serviços de terceiros (a)
Amortização do ativo intangível

(89.476)
(3)

(16.241)
(6)

Total dos custos por natureza

(89.479)

(16.247)

(a) Referem-se aos custos de construção do contrato de concessão.
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21.1

Instrumentos financeiros
Considerações gerais
A Administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais e
controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança, cujo controle consiste
em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no
mercado.

21.2

Gerenciamento dos riscos financeiros
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e a
supervisão da estrutura de gerenciamento de riscos.
Os riscos descritos a seguir são uma compilação do apontamento pelas diversas áreas, conforme
suas respectivas especialidades. A Administração define a forma de tratamento e os responsáveis
por acompanhar cada um dos riscos levantados, para sua prevenção e controle.
Os procedimentos de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidos para identificar e
analisar os riscos aos quais estão expostos, para definir limites de riscos e controles apropriados, e
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de
riscos e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e
nas atividades.

(i)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em
caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez
é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. Para determinar a capacidade
financeira da Companhia em cumprir adequadamente os compromissos assumidos, os fluxos de
vencimentos dos recursos captados e de outras obrigações fazem parte das divulgações.
A seguir, estão os vencimentos de passivos financeiros na data das informações contábeis
intermediárias:
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(ii)

Valor contábil

Total

1-2 anos

Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

424.663
64.294

474.922
64.294

474.922
64.294

Total

488.947

488.957

488.957

Risco da revisão e do reajuste das tarifas de fornecimento
Os processos de revisão e reajuste tarifários são garantidos por contrato e empregam
metodologias previamente definidas. O valor da Receita Anual Permitida – RAP será reajustado
anualmente, no mês de julho de cada ano, nos termos da regulamentação vigente. A ANEEL
procederá à revisão da RAP, durante o período da concessão, em intervalos periódicos de 5
(cinco) anos, contado do primeiro mês de julho subsequente à data da assinatura do Contrato de
Concessão, observando-se os parâmetros regulatórios fixados no respectivo contrato e a
regulamentação específica.
Havendo alteração unilateral das condições ora pactuadas, que afete o equilíbrio econômicofinanceiro da Concessão, devidamente comprovado pela Transmissora, a ANEEL adotará as
medidas necessárias ao seu restabelecimento, com efeitos a partir da data da alteração.

21.3

Gestão do capital
A política da Administração da Companhia é manter uma base sólida de capital para manter a
confiança do investidor, dos credores e do mercado e o desenvolvimento futuro do negócio. A
administração monitora o retorno da capital e também o nível de dividendos para os acionistas.
A administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis
adequados de alavancagem e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de
capital saudável, estabelecendo e acompanhando as diretrizes dos níveis de endividamento e
liquidez, assim como as condições de custo e prazo dos financiamentos contratados.
O gerenciamento do capital está baseado, principalmente, no acompanhamento dos indicadores
financeiros abaixo, estabelecendo os limites máximos que não comprometem as operações da
companhia;
•
•

Divida liquida/ EBITIDA
Divida liquida/(divida liq + patrimônio líquido)
No período findo em 31 de março de 2019, a companhia atingiu níveis esperados dos
indicadores mencionados acima.
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Seguros
A Companhia tem a política de manter cobertura de seguros em montante adequado para cobrir
possíveis riscos com sinistros, segundo a avaliação da Administração
A especificação por modalidade de risco e data de vigência dos seguros, de acordo com os
corretores de seguros contratados pela Companhia está demonstrado a seguir:
Risco
Execução das obras de implantação da linha de transmissão

*

*
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*

Vencimento das
apólices

Importância
segurada

06/04/2023

33.565
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