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- Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, exceto quando de outra forma indicado)Continuação...
abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A 

Ati-

-

-

caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
-
-

- -

de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada 
em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amorti-
zado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 
redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quan-
do o reconhecimento de juros seria imaterial. Em 31/12/2019 e 2018, os 

e bancos (nota 6). -
ros (impairment) - Conforme o CPC 48 o modelo de “perdas esperadas” se 

justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investi-
mentos em instrumentos patrimoniais. - A 

-

-
dos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em 

separado. -
cados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para 
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os outros 

custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.2. Caixa e equi-
valente de caixa - O caixa e os equivalentes de caixa são mantidos com a 

-
-

-
lente de caixa quando tem vencimento em três meses ou menos, a contar 
da data de contratação. 3.3. Ativo de concessão - contratual - 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 (nota 11). O contrato de concessão não transfere ao conces-
sionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. 
É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos 
serviços públicos, sendo os bens revertidos ao poder concedente após o 
encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de ope-
rar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do 
Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O 
concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta 
de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 - Receita de Contrato 
com Cliente, 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 alo-
cada a cada obrigação de performance com base nos valores relativos aos 

ativo de concessão registra valores a receber referentes a implementação 
da infraestrutura, a receita de remuneração dos ativos da concessão e a 

 (a) Ativo de con-
- A atividade de operar e manter a infraestrutura de 

transmissão tem início após o término da fase de construção e entrada em 
operação da mesma. O reconhecimento do contas a receber e da respecti-
va receita originam somente depois que a obrigação de desempenho é con-
cluída mensalmente. De forma que estes valores a receber, registrados na 

-
tizado. (b)  Ativo de concessão - contratual - A concessão da Companhia 

conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. O ativo 
contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obriga-
ção de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a 
receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do 

de operação e manutenção. Mensalmente, à medida que a Companhia ope-
ra e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à 
contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho 

do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os 

ativo contratual das concessionárias de transmissão de energia é formado 

caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as 
premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica 

(RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela pres-
tação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos 
amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e even-
tuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de 

-

e, (ii) atualizado pelo IPCA. A implementação da infraestrutura, atividade 
executada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado 

operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconheci-
mento da receita e custos das obras, relacionadas à formação deste ativo 
através dos gastos incorridos. As receitas com implementação da infraes-
trutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao 
diferimento de Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados 
na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.4. Ativo imobili-
zado - É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos 
impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada, 
representado, basicamente, pelos ativos administrativos.. A depreciação é 
calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam 
em consideração a vida útil estimada dos bens. Outros gastos são capitali-
zados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse 
item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resulta-
do como despesa quando incorrido. 3.5. Ativo intangível - Ativos intangí-
veis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do 
seu reconhecimento inicial. A vida útil de ativo intangível é avaliada como 

-
dos ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por 
redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de 

são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por 
redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade gera-
dora de caixa. 3.6. Demais ativos circulantes e não circulantes - Um 
ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados e seu custo ou valor puder ser mensura-
do com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Com-
panhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. 3.7. Passivos circulantes e não circulan-
tes - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetá-
rias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. 3.8. Ajuste a valor 

presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários não cir-
culantes estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente 
de ativos e passivos monetários circulantes é calculado, e somente registra-

-

caixa contratuais e a taxa de juros implícita dos respectivos ativos e passi-
vos. 3.9. Dividendos - A política de reconhecimento de dividendos está em 
conformidade com o CPC 24 e ICPC 08 (R1), que determinam que os divi-
dendos propostos que estejam fundamentados em obrigações estatutárias, 
devem ser registrados no passivo circulante. O estatuto da Companhia es-

-
do do exercício, ajustado pela constituição de reserva legal. 3.10. Provisão 
para redução ao valor recuperável (“impairment”) - A Administração re-

-
ceiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-

-
cadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída 
provisão para perda ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável 
e as respectivas provisões são apresentadas nas notas explicativas. Para o 

-
perável. 3.11. Reconhecimento de receita - As receitas são reconhecidas 
quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance as-
sumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato 

for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito.  
(a) Re-

ceita de infraestrutura - Refere-se aos serviços de implementação da in-
fraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão 
de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme 
os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e CO-
FINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem 

-
gos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada atra-
vés de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações 
positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no re-

-
conhecida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas 
imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa 
referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que 

-
-

teriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo 
(b) Remuneração dos ativos de concessão - Refere-se 

aos juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa de desconto 

de início de cada contrato de concessão e não sofre alterações posteriores. 

caixa (nota 18). 3.12. Despesas operacionais - As despesas operacionais 
são reconhecidas e mensuradas de acordo com o regime de competência, 
apresentadas líquidas dos respectivos créditos de PIS e COFINS quando 

-
ção de Resultado por função, ou seja, segregando entre custos e despesas 
de acordo com sua origem e função desempenhada, em conformidade com 
o requerido no artigo 187 da lei 6.404/76. Os gastos realizados para imple-
mentação de infraestrutura são reconhecidos como ativo pois resultam em 
benefícios econômicos futuros. 3.13. Imposto de renda e contribuição 
social - Correntes - O imposto de renda é apurado sobre o lucro tributável 

-
cederem a R$240.000 no período de 12 meses, enquanto a contribuição 

regime de competência. Portanto, a adição ao lucro contábil de despesas 
temporariamente não dedutíveis, ou exclusão de receitas, temporariamente 
não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, 
geram créditos ou débitos tributários diferidos. A companhia não apresenta 
saldos de tributos correntes. Diferidos - Impostos diferidos ativos e passivos 
são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera 
que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquo-

quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. Os im-
postos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o 

-
rente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela 

3.14. Impostos sobre a recei-
ta - (a) Impostos sobre serviços - Receitas, despesas e ativos são reco-
nhecidos líquidos dos impostos sobre serviços, exceto quando os impostos 
sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem recupe-

-
ços é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de 
despesa, conforme o caso.  - As 

-
-
-

tos que são reconhecidos pelo método de taxa de juros efetivos. A 
-

4. Nor-
mas e interpretações emitidas, vigentes em 1º/01/2019: A Companhia 
adotou os novos pronunciamentos e interpretações novas e/ou revisadas 
pelo CPC, com aplicação inicial a partir de 1º/01/2019, que são: CPC nº 06 
(R2) - Arrendamentos - O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os 
arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à 

ICPC 22- Incerteza sobre o Tratamento do Imposto de Renda - Essa in-
terpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e men-
suração quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados 

Lucro. A Companhia analisou as incertezas relacionadas aos tratamentos 
-

-
mente poderiam expor a Companhia à riscos materialmente prováveis de 
perda. Ao concluir estes estudos, a Administração da Companhia avaliou 
que nenhuma das posições relevantes adotadas, sofreu qualquer alteração 
quanto ao julgamento da probabilidade de perdas geradas por eventuais 
questionamentos por parte das autoridades tributárias. 5. Normas emiti-
das, mas ainda não vigentes

omissão material. Administração da Companhia está em processo de análi-
se dos impactos desses pronunciamentos, destacados acima.
6. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Bancos 1.337.723 -
Aplicações financeiras 3.899.448 15.423.990

5.237.171 15.423.990
Equivalentes de caixa estão mensurados pelo valor justo por meio do resul-

compromissadas, remuneradas pelo CDI, cuja rentabilidade em 2019 foi R$ 
972.246 e 2018 foi R$ 202.839.
7. Concessionárias e permissionárias 2019 2018
Concessionária e permissionária (a) 2.570.060 -

2.570.060 -
(a) A companhia entrou em operação comercial em maio de 2019, com isso 
iniciou ciclo de recebimento das contraprestações pela disponibilidade da 
rede. O saldo apresentado refere-se ao faturamento da RAP do mês de 
dezembro somado a parcela à vencer referente ao mês de novembro.
8. Tributos e contribuições a compensar 2019 2018
Tributos retidos sobre faturamento 94.843 -
Imposto de renda - Aplicações financeiras 243.709 612
PIS e COFINS a recuperar 84.741 4.229
ICMS a recuperar (a) 1.744.929 5

2.168.222 4.846

(a) Entre os meses de agosto a outubro de 2018, a Companhia efetuou pa-

de remessa de material. Referente estes créditos, a Companhia ingressou 
com processo administrativo, solicitando restituição do valor recolhido em 
duplicidade de R$ 1.744.929. Em fevereiro de 2019 o Estado do Pernambu-
co deferiu o processo, porém mediante escrituração do valor como crédito 

9. Títulos e valores mobiliários 2019 2018
Aplicações financeiras - conta reserva 2.908.896 -

2.908.896 -

-
cionados ao contrato. O saldo mínimo que deve ser mantido em reserva 

o montante desembolsado foi R$ 110.891.275.
10. Adiantamentos a fornecedores 2019 2018
Circulante
Adiantamento funcionários 68.951 738.376

68.951 738.376
Não circulante
Adiantamento fornecedores - 18.179.267
Total - 18.917.643
Os saldos apresentados referem-se principalmente a adiantamento de des-
pesas de viagem à funcionários e recursos liberados aos fornecedores rela-
cionados à obra e subcontratados, de acordo com as condições contratuais 

-
te de R$ 68.951 em 31/12/2019 (R$ 18.917.643 em 31/12/2018). Esses 
adiantamentos foram realizados ao longo de 2019 conforme as entregas 
das mercadorias foram ocorrendo, devido ao a conclusão das obras a Com-
panhia não apresenta saldo em aberto de adiantamento à fornecedores.

11. Ativo de concessão 2019
2018 (Rea-

presentado)
Saldo inicial 178.997.355 5.231.420
Receita de implementação da infraestrutura 59.159.344 147.887.838
Margem de implementação da infraestrutura 9.847.892 19.417.890
Remuneração do ativo de concessão 31.061.110 6.460.207
Receita de operação e manutenção 1.557.746 -
(-) Faturamento (17.938.772) -

262.684.675 178.997.355
Circulante 27.767.583 -
Não circulante 234.917.092 178.997.355

12. Fornecedores 2019
2018 Rea-

presentado
Fornecedores 265.135 36.726.854
Provisões - 2.188.126

265.135 38.914.980
O montante de R$ 265.135 apresentado na rubrica fornecedores ante (R$ 
38.914.980 em 31/12/2018) corresponde substancialmente à serviços pres-
tados bem como fornecimento de insumos inerente a implementação da 
infraestrutura, devido a conclusão do projeto o houve redução dos valores.
13. Tributos e contribuições 
 sociais a recolher 2019 2018
Contribuição social - 20.531
Imposto de renda retido na fonte 3.215 23.166
ISS 3.340 785.616
INSS 19.769 1.002.116
PIS e COFINS 26.162 7.424
Outros tributos e contribuições retidos na fonte 23.356 248.335
 75.842 2.087.188
A redução no saldo apresentado de tributos e contribuições a pagar refere-
-se substancialmente a redução de contratação de serviços de terceiros 
passiveis de retenção na fonte, decorrente da conclusão da implementação 
da infraestrutura. 14. Empréstimos e Debêntures: a) Os empréstimos e 
debêntures são compostos da seguinte forma:

Credor Encargos Data final 2019 2018
1º Emissão de 
 debêntures (a) 31/05/2020 - 68.899.700
2º Emissão de 
 debêntures (b) 15/07/2042 51.901.198 -
Financiamento 
 BNB (c) 15/12/2038 108.765.262 -

160.666.460 68.899.700
Circulante 3.776.917 68.899.700
Não circulante 156.889.543 -
Total 160.666.460 68.899.700
b) Movimentação dos empréstimos e debêntures

2019 2018
Saldo inicial 68.899.700 12.335.999
Empréstimo com partes relacionadas - 13.418.144
Empréstimos BNB (c) 110.891.275 -
Emissão de debêntures (a) e (b) 112.000.000 70.000.000
Custo de emissão de debêntures (5.314.249) -
Amortização do custo de emissão 2.653.433 -
Juros provisionados 10.230.866 488.115
Atualização monetária de principal 579.438 -
Pagamento de principal - debêntures (130.000.000) -
Pagamento de juros - debêntures (8.501.329) -
Pagamento de juros - Empréstimo BNB (772.674) -
Pagamento de principal e juros 
 (partes relacionadas) - (27.342.558)

160.666.460 68.899.700
(a) A Companhia realizou a primeira emissão de debêntures, em 
14/11/2018, composto de principal e juros, não conversíveis em ações e 
com garantia quirografária, como vencimento e quitação para 14/05/2020 

a segunda emissão de debêntures, composto de principal e juros, não con-

15/07/2042, cujo principal é atualizado pelo IPCA e juros remunerados por 

ao Banco do Nordeste do Brasil, em 30/08/2019, composto de principal e 
-

inexiste evento de vencimento antecipado da dívida relacionado a cláusulas 
restritivas (covenants). Os vencimentos das parcelas a longo prazo estão 
distribuídos como segue:
 2019 2018
2020 73.316.662 68.899.700
2021 2.333.904 -
2022 3.921.826 -
2023 4.297.020 -
2024 4.766.597 -
2025 5.294.704 -
2025 a 2042 66.735.747 -

160.666.460           68.899.700             

15. Tributos diferidos: a) Impostos diferidos 2019
2018 Rea-

presentado
Imposto de renda diferido 9.145.702 5.079.032
Contribuição social diferida 3.292.452 1.774.406
Total do IR e CS diferidos 12.438.154 6.853.438
PIS diferido (i) 4.876.605 2.953.456
COFINS diferida (i) 22.461.939 13.515.447
Total do PIS e COFINS diferidos 27.338.544 16.468.903
 39.776.698 23.322.341
Circulante 2.568.501 -
Não circulante 37.208.197 23.322.341
Total tributos diferidos 39.776.698 23.322.341
Os tributos são apresentados no balanço pelo líquido entre ativo e passivo 
diferido. (i) O saldo de PIS e COFINS diferidos apresentados são reconhe-
cidos sobre a receita de implementação da infraestrutura e remuneração do 

contraprestações da RAP de acordo com a IN 1.700/17.


