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Relatório da Administração
Apresentamos a seguir as demonstrações contábeis da Arcoverde Transmissão de Energia S.A. e o relatório dos auditores independentes.

Ativo Nota 2019
2018 (Rea-

presentado)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 5.237.171 15.423.990
Concessionárias e permissionárias 7 2.570.060 -
Tributos e contribuições a compensar 8 2.168.222 4.846
Ativos da concessão 10 27.767.583 -
Prêmio de seguro 190.848 231.352
Adiantamento a fornecedores 10 68.951 738.376

38.002.835 16.398.564
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 2.908.896 -
Prêmio de seguro 137.384 243.888
Adiantamento a fornecedores 10 - 18.179.267
Ativo de concessão 11 234.917.092 178.997.355
Depósitos judiciais e cauções - 39.000

237.963.372 197.459.510
Imobilizado 16 - 79.924
Intangível - 64.530

- 144.454
237.963.372 197.603.964

Total do ativo 275.966.207 214.002.528

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

Passivo 
Circulante
Fornecedores 12 265.135 38.914.980
Salários e encargos sociais - 2.093.364
Empréstimos e debêntures 14 3.776.917 68.899.700
Encargos regulatórios a recolher 186.641 -
PIS e COFINS diferidos 15 2.568.501

Tributos e contribuições sociais 
 a recolher 13 75.842 2.087.188
Dividendos e Juros sobre capital 
próprio 3.381.071 -
Outros 5.070 -

10.259.177 111.995.232
Não circulante
Empréstimos e debêntures 14 156.889.543 -
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 15 12.438.154 6.853.438
PIS e COFINS diferidos 15 24.770.043 16.468.903

194.097.740 23.322.341
Patrimônio líquido
Capital social 17a 65.070.000 65.000.000
Reservas de lucro 17b 6.539.290 13.684.955

71.609.290 78.684.955
Total do passivo e 
 do patrimônio líquido 275.966.207 214.002.528

Demonstrações dos resultados - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

Nota 2019
2018 (Rea-

presentado)
Receita operacional líquida 18 90.540.611 157.692.586
Custo de implementação 
 da infraestrutura 19 (52.235.570) (134.208.213)
Custo de operação e manutenção 20 (1.551.171) -
Lucro bruto 36.753.870 23.484.373
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 21 (4.700.805) (1.328.695)
Lucro antes das receitas e 
 despesas financeiras e 
 dos impostos sobre o lucro 32.053.065 22.155.678
Receitas financeiras 22 986.095 200.735
Despesas financeiras  22 (13.746.043) (2.571.155)

(12.759.948) (2.370.420)
Lucro antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 19.293.117 19.785.258
Imposto de renda e contribuição social
Diferido  15 (5.477.730) (7.219.271)
Lucro líquido do exercício 13.815.387 12.565.987

Demonstrações dos resultados abrangentes - Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

2019
2018 (Rea-

presentado)
Lucro líquido do exercício 13.815.387 12.565.987
Total de resultados abrangentes 13.815.387 12.565.987

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

 
Capital 

Subscrito
(-) Capital a 
integralizar

Reserva 
legal

Reserva de retenção 
de lucros

Lucro 
(prejuízos) Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.000 (900) 200 6.750 - 7.050
Integralização de capital - 900 - - - 900
Aumento de capital conforme AGE de 31/07/2018 8.500.000 - (6.683) - 8.493.317
Aumento de capital conforme AGE de 31/10/2018 40.960.000 - - - 40.960.000
Aumento de capital conforme AGE de 13/11/2018 15.539.000 - - - 15.539.000
Lucro líquido do exercício - - - - 12.565.987 12.565.987
Adoção CPC 47, efeito em 01 de janeiro de 2018 - - - 1.118.701 - 1.118.701
Constituição da reserva legal - - 1.964.411 - (1.964.411) -
Constituição da reserva de retenção de lucros - - - 10.601.576 (10.601.576) -
Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado) 65.000.000 - 1.964.611 11.720.344 - 78.684.955
Aumento de capital conforme AGE de 28/06/2019 70.000 - - - - 70.000
Dividendos distribuídos - - - (11.720.344) (5.279.656) (17.000.000)
Juros sobre capital próprio distribuídos - - - - (3.866.538) (3.866.538)
Lucro líquido do exercício - - - - 13.815.387 13.815.387
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (94.514) (94.514)
Constituição da reserva legal - - 497.442 - (497.442) -
Constituição de reserva de retenção - - - 4.077.237 (4.077.237) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 65.070.000 - 2.462.053 4.077.237 - 71.609.290

- Em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

Atividades operacionais 2019
2018 (Rea-

presentado)
Lucro líquido do exercício 13.815.387 12.565.987
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
 caixa gerado pelas (utilizado nas) 
 atividades operacionais   
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 5.584.716 7.219.271
PIS e COFINS diferidos 10.869.641 16.073.349
Baixa do imobilizado e intangível 144.454 -
Adoção CPC 47, efeito em 01/01/2018 383.709
Juros, variações monetárias e apropriação 
 de debentures sobre empréstimos 
 e debêntures 13.463.737 488.115
(Aumento)  diminuição  de ativos   
Concessionárias e permissionárias (2.570.060) -
Ativo de concessão (83.687.320) (173.765.935)
Adiantamentos a fornecedores e empregados 18.848.692 (12.193.409)
Tributos e contribuições a compensar (2.163.376) (4.846)
Prêmio de seguro 147.008 (30.278)
Cauções e depósitos judiciais 39.000 (39.000)
Aumento (diminuição) nos passivos   
Fornecedores (38.649.845) 38.252.300
Tributos e contribuições sociais (2.011.346) 2.478.259
Encargos setoriais 186.641 -
Salários e encargos sociais (2.093.364) 1.457.570
Outros 5.070 -
Imposto de renda pago sobre JSCP (579.981) -
Fluxo caixa consumido 
 pelas atividades operacionais (68.650.946) (107.114.908)
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado - (79.924)
Aquisição de ativo intangível - (64.530)
Fluxo de caixa aplicado 
 em atividades de investimento - (144.454)
Atividades de financiamento   
Pagamento de dividendos (17.000.000) -
Aumento de capital 70.000 65.000.000
Captação de empréstimos, e debêntures 
 líquidos do custo de emissão 217.577.026 83.418.144
Amortização de principal de empréstimos, 
 financiamentos e debêntures (130.000.000) -
Pagamento de juros de empréstimos, 
 financiamentos e debêntures (9.274.003) (27.342.558)
Títulos e valores mobiliários - conta reserva (2.908.896) -
Fluxo de caixa líquido originado 
 das atividades de financiamento 58.464.127 121.075.586
Aumento/Redução de caixa 
 e equivalentes de caixa (10.186.819) 13.816.224
Caixa e equivalentes de 
 caixa início do período 15.423.990 1.607.766
Caixa e equivalentes de 
 caixa final do período 5.237.171 15.423.990
Variação em caixa e equivalentes de caixa (10.186.819) 13.816.224

- Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)

ARCOVERDE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 28.008.887/0001-83

1. Contexto operacional: 1.1. Objeto social - A Arcoverde Transmissão de 
Energia S.A. (“Companhia” ou “Arcoverde”), foi constituída em 26/05/2017 e 

único de explorar concessões de serviços públicos de transmissão, presta-
dos mediante a implantação, construção, operação e manutenção de insta-
lações de transmissão, incluindo os serviços de apoio e administrativos, 
provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições 
e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia 
elétrica. Essas atividades são regulamentadas pela ANEEL - Agência Na-
cional de Energia Elétrica. A Companhia tem a sua sede na Avenida Dr. 
Cardoso de Melo, nº 1.308 - 8º andar, na Cidade do São Paulo, Estado de 
São Paulo e é controlada pela Sterlite Brazil Participações S.A. (“Controla-
dora” ou “Grupo Sterlite”), que é subsidiária da Sterlite Power Grid Ventures 
Limited (“SPGVL”), localizada em Nova Deli, na República da Índia. 1.2. 
Concessão - Em 24/04/2017, o Grupo Sterlite sagrou-se vencedora do Lei-
lão ANEEL nº 005/2016 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétri-
ca. O contrato de concessão nº 35/2017 foi assinado em 11/08/2017, e 
apresenta vigência de 30 anos a partir da data de assinatura com o Poder 
Concedente, e assegura Receita Anual Permitida - RAP após entrada em 
operação comercial. O projeto da Companhia consiste na implantação e 
exploração do empreendimento composto pelas seguintes instalações de 
transmissão de energia no estado de Pernambuco: (i) Linha de transmissão 
em corrente alternada em 230kV, entre as subestações de Caetés II e Arco-
verde II, em circuito simples, com extensão aproximada de 50 km; (ii) Linha 
de transmissão em corrente alternada em 230kV, entre as subestações de 
Garanhuns II e Arcoverde II, em circuito simples, com extensão aproximada 
de 89 km; (iii) Subestação Arcoverde II, no Estado de Pernambuco, com 
pátio de 230 kV para receber a estação conversora e seus equipamentos e 
pátio em 230/69 - 13,8 kV, conectados por um banco de dois transformado-
res monofásicos de 100 MVA; (iv) Novo pátio de 69kV na Subestação Gara-
nhuns II, no Estado do Ceará, para receber a estação conversora e seus 
equipamentos e pátio em 230/69 - 13,8 kV, conectados por um banco de 
dois transformadores monofásicos de 100 MVA; e (v) Conexões de unida-
des de transformação, entradas de linha, interligações de barramentos, bar-
ramentos, instalação vinculadas e demais instalações necessárias às fun-
ções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, 
telecomunicação, administração e apoio. Em maio de 2019, a Companhia 

de transmissão, a disponibilidade ocorreu 28 meses antes do prazo exigido 
pela ANEEL. 1.3. Receita Anual Permitida - RAP - O contrato de conces-
são assegura Receita Anual Permitida - RAP no montante R$ 24.600.000, a 
partir da entrada em operação das linhas de transmissão, a RAP tem por 

como os serviços de operação e manutenção da linha de transmissão. A 
ANEEL promoverá a revisão da RAP em intervalos periódicos de 5 anos, 
contado do primeiro mês de julho subsequente à data de assinatura do 
contrato de concessão. Em maio de 2019, a Companhia entrou em opera-

28 meses antes do prazo exigido pela ANEEL. 1.4. Encargos regulamen-
tares - Conforme instituído pelo art.13 da lei 9.427/96, concessionárias, 
permissionárias e autorizados, devem recolher diretamente a ANEEL a taxa 

auferido em função das atividades desenvolvidas. A Companhia aplicará 
anualmente em pesquisa e desenvolvimento, o montante de, no mínimo, 

do Setor Elétrico, nos termos da Lei nº 9.991/00, e na forma em que dispu-
2. Apresentação das 

: 2.1. Bases de elaboração e apresentação 
-

das  em conformidade  com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), e evidenciam todas as informações relevantes pró-

-
sistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A Companhia 
não possui outros resultados abrangentes, portanto, o único item de resul-

-
ceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando indica-
do de outra forma, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. As 

março de 2020. Com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, 
a Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operan-
do normalmente e está convencida de que suas operações têm capacidade 

curto prazo, e assim dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicional-
mente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza ma-

-
radas com base no pressuposto de continuidade. 2.2. Moeda funcional e 
de apresentação
mensurados pela moeda funcional da Companhia que é o Real, mesma 

2.3. 
 - A pre-

julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas em fatores obje-
tivos e subjetivos e em opinião de assessores jurídicos, para determinação 
dos valores adequados para registro de determinadas transações que afe-
tam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais dessas tran-
sações podem divergir dessas estimativas. Esses julgamentos, estimativas 
e premissas são revistos ao menos anualmente e eventuais ajustes são 
reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. Julgamen-
tos, estimativas e premissas considerados críticos estão relacionados aos 

contratos de concessão, a Companhia efetua análises que envolvem o jul-
gamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplica-
bilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e clas-

do ativo contratual (nota 11) - A Administração da Companhia avalia o mo-
mento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo contratual se 
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de cons-
truir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reco-
nhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em 
contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhe-
cida conforme os gastos incorridos. A parcela do ativo contratual indenizável 

-
terminação da taxa de desconto do ativo contratual (nota 18) - A taxa aplica-

-
-

contrato, bem como qualquer garantia ou garantia fornecida pelo cliente ou 
pela entidade, incluindo os ativos transferidos no contrato. A taxa para pre-

do início de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revi-
sa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia 

-
minação das receitas de implementação da infraestrutura (nota 18) - Quan-
do a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é 
reconhecida a receita de implementação da infraestrutura pelo valor justo e 
os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraes-
trutura prestados, resultando numa margem de lucro da implementação da 
infraestrutura quando confrontada com o valor justo da contraprestação dos 
serviços via Receita Anual Permitida (RAP). As variações positivas ou nega-
tivas em relação à margem estimada são alocadas no resultado quando 

18) - Após a entrada em operação, quando a concessionária presta serviços 
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo 
como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e 
os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. Conforme 
previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador 
de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a in-
fraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura) usada para pres-
tar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços 
de operação e manutenção) durante determinado prazo. A transmissora de 
energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura durante o prazo 
da concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o 
direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista 
apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públi-
cos, sendo os bens revertidos ao Concedente após o encerramento do res-
pectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura 
para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas 
condições previstas no contrato de concessão. O concessionário deve re-
gistrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pro-
nunciamentos Técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 
48 - Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 
Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único 
contrato, a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada 
obrigação de performance com base nos valores relativos aos serviços 

concessão registra valores a receber referentes a implementação da in-
fraestrutura e a receita de remuneração dos ativos da concessão. 2.4. De-
monstrações Contábeis Regulatórias - Em consonância com o Manual 
de Contabilidade do Setor Elétrico, a Companhia está obrigada a divulgar 
as Demonstrações Contábeis Regulatórias (DCR) que apresenta o conjunto 

-

societárias. Essas DCR conforme determinado no Manual de Contabilidade 
do Setor Elétrico (MCSE) e Despacho nº 4.356, de 22/12/2017 emitidos pela 
ANEEL e deverão ser disponibilizadas no sítio eletrônico daquela Agência e 
da Companhia até o dia 30/04/2020. 2.5. Reapresentação das Demons-
trações Financeiras -
delo de ativo contratual, a partir de 1º/01/2018, conforme adoção do CPC 47 
- Receita de Contrato com Cliente. A Companhia adotou o CPC 47 usando 
método de efeito cumulativo, com aplicação inicial da norma na data de 
1º/01/2018. Como resultado, a Companhia não aplicou os requerimentos 
desse CPC ao exercício comparativo apresentado. A norma determina ain-
da que a Companhia só pode contabilizar os efeitos de contrato com um 
cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá di-
reito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos. A Companhia 
avaliou suas operações à luz do CPC 47, e conforme descrito na nota expli-

31/12/2018, concluiu que a atividade de implementação da infraestrutura é 
afetada pelo CPC, uma vez que o direito à contraprestação por bens e ser-
viços está condicionado ao cumprimento de outra obrigação de desempe-
nho. Como consequência da aplicação do CPC 47, o Ativo de Concessão 

-
nanceiro. (ii) Em 31/03/2019, a taxa de desconto aplicada foi revista devido 

-

-
neração do ativo da concessão, bem como impostos incidentes. (iii) Adicio-
nalmente, em 31/03/2019 houve a baixa de provisões em decorrência das 

custos e, consequentemente, o ativo de concessão.

Balanço patrimonial
Publicado 
31/12/2018

Impactos da 
alteração de 
premissas 
e política 
contábil

Reapresen-
tado 

31/12/2018
Ativo
Ativo de concessão 236.526.720 (57.529.365) 178.997.355
Ativos não impactados 35.005.173 - 35.005.173
Total do ativo 271.531.893 (57.529.365) 214.002.528
Passivo 
Fornecedores 49.854.457 (10.939.477) 38.914.980
Impostos diferidos 44.308.695 (20.986.354) 23.322.341
Passivos não impactados 73.080.252 - 73.080.252
Total do passivo 167.243.404 (31.925.831) 135.317.573
Patrimônio líquido
Reservas de lucros 39.288.489 (25.603.534) 13.684.955
Itens não impactados 65.000.000 - 65.000.000
Total do patrimônio líquido 104.288.489 (25.603.534) 78.684.955
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 271.531.893 (57.529.365) 214.002.528

Demonstração do resultado

(Antes dos 
ajustes) 

31/12/2018

Impactos da 
alteração de 
premissas 
e política 
contábil

(Após 
ajustes) 

31/12/2018
Receita operacional líquida 208.768.354 (51.075.768) 157.692.586
Custo da operação (144.339.727) 10.131.514 (134.208.213)
Despesas gerais 
 e administrativas (2.030.953) 702.258 (1.328.695)
Resultado financeiro (2.370.420) - (2.370.420)
IR e CS (21.857.733) 14.638.462 (7.219.271)
Lucro líquido do exercício 38.169.521 (25.603.534) 12.565.987
3. Principais práticas contábeis:  - a) Ati-

 - - Conforme o CPC 48 
-

dos ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados 


