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SEXTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2019

PAGAMENTO MENSAL DE GRATIFICAÇÃO
Empresa deseja pagar mensalmente um PLR aos funcionários pelo 
cumprimento de metas pré-estabelecidas, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO MENSALISTA COM O SALÁRIO FIXO E COMISSÃO, TEM 
DIREITO AO DSR SOBRE A COMISSÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal específica neste sentido, 
mas haverá DSR sobre a comissão paga mesmo que na parte fixa 
o valor do DSR já esteja embutido.

REEMBOLSO DE BABÁS
Empresa pode efetuar o reembolso para funcionários que possuem 
babás registradas em CTPS, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA SEFIP DE PRODUTOR RURAL
Qual o procedimento para preencher e entregar a SEFIP de produtor 
rural PF com FPAS 604 a partir de 01/2019 que tem incidência dos 
20% sobre a folha de pagamento? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAIS SOBRE O ABONO DE FÉRIAS, TEM INCIDÊNCIA DE INSS?
Não integram o salário de contribuição para o fim de INSS as impor-
tâncias pagas a título de abono de férias, previsto no artigo 143 da 
CLT. Portanto, os adicionais sobre o abono pecuniário de férias como 
insalubridade, por exemplo, não terão incidência previdenciária.  
Fundamentação legal: artigo 28, § 9º, alínea “e”, 6, da Lei 8.212/91.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PARA FILIAL
Empresa pretende transferir funcionário para filial, localizada em 
outra cidade, como proceder a transferência? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

24. Gastos operacionais: (a) Custos do serviço de energia elétrica
Exercícios findos em 31 dezembro

2018 2017
Custos dos serviços Custos dos serviços

Com energia elétrica De operação Total Com energia elétrica De operação Total
Energia de curto prazo - CCEE (153.607) (153.607) (214.769) (214.769)
Energia comprada para revenda (378.371) (378.371) (360.928) (360.928)
Encargos de uso e conexão (i) (998.614) (998.614) (966.268) (966.268)
Créditos de Pis e Cofins 176.798 176.798 131.772 131.772
Outras (132.404) (132.404) (12.378) (12.378)
Pessoal (80.713) (80.713) (61.316) (61.316)
Material (21.414) (21.414) (17.748) (17.748)
Serviços de terceiros (99.982) (99.982) (94.503) (94.503)
Depreciação e amortização (853.737) (853.737) (803.030) (803.030)
Outras  (118.651) (118.651)  (108.712) (108.712)

(1.486.198) (1.174.497) (2.660.695) (1.422.571) (1.085.309) (2.507.880)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa    678.551  678.551

(1.486.198) (1.174.497) (2.660.695) (744.020) (1.085.309) (1.829.329)
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Santo Antônio Energia S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Santo Antônio Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santo Antônio Energia 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Porque é um PAA
Situação financeira da Companhia (Nota 2.4.1 às demonstrações financeiras)
A Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2018, excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes no montante de R$ 660.916 mil.
Para equalização da situação do capital circulante negativo, a administração da Companhia tem tomado ações, dentre as quais destacam-se: (i) reperfilamento da dívida junto ao BNDES e bancos repassadores 
(Nota 13), concluído em 14 de dezembro de 2018; (ii) geração operacional de caixa, baseada nas projeções de resultado e de fluxos de caixa para os próximos doze meses da data do balanço.
Como consequência do reperfilamento da dívida a Companhia teve que proceder análises para avaliar se a renegociação deveria ser como uma modificação ou extinção.
Dadas as circunstâncias acima descritas, consideramos que este assunto se manteve como uma área de foco em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Dentre outros, realizamos os procedimentos de auditoria descritos a seguir.
Obtivemos memorando de avaliação da capacidade financeira preparado pela administração e confrontamos com as projeções de resultados futuros (“Projeções”) avaliadas pelo Comitê Financeiro e 
recomendadas para aprovação do Conselho de Administração.
Avaliamos e testamos, com o apoio de nossos especialistas, a razoabilidade: (i) do modelo de cálculo utilizado pela administração para preparar as Projeções; (ii) das principais premissas utilizadas nas Projeções, 
tais como taxa de desconto, projeções de inflação, preço de venda e comercialização MW/h e risco hidrológico. Adicionalmente, realizamos análises de sensibilidade para as principais premissas das Projeções, 
para avaliar os resultados em diferentes cenários possíveis.
Com relação ao reperfilamento da dívida, nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, exame dos contratos de renegociação da dívida, avaliação, com o envolvimento de nossos especialistas em 
instrumentos financeiros, do tratamento contábil adotado pela Companhia que contabilizou esta renegociação como uma “extinção” de dívida, para registro e recálculo dos valores relevantes envolvidos na 
transação, avaliação do cumprimento das cláusulas restritivas, bem como confirmação de saldos junto aos credores.
Por fim, consideramos que as divulgações efetuadas pela administração nas notas explicativas estão consistentes com as informações e dados obtidos.
Porque é um PAA
Dispêndios reembolsáveis (Nota 8 às demonstrações financeiras)
A Companhia tem registrado contabilmente como “dispêndios reembolsáveis”, o valor de R$ 954.388 mil (líquido de provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de R$ 678.551 mil) em 31 de dezembro 
de 2018, referente ao direito contratual de ressarcimento, junto ao Consórcio Construtor Santo Antônio, de perdas incorridas pelo atraso na antecipação da entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica 
Santo Antônio, prevista para dezembro de 2011, mas que ocorreu em março de 2012. As partes vêm discutindo a cobrança desse ressarcimento ao longo dos últimos anos. Atualmente, o processo encontra-se 
em procedimento arbitral com o intuito de dirimir dúvidas quanto a utilização do limitador contratual aplicado pela Companhia na mensuração do valor dos dispêndios reembolsáveis.
Mantivemos esta área como foco em nossa auditoria, pois a mensuração dos dispêndios reembolsáveis envolveu julgamentos relevantes por parte da administração da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Entre outros, efetuamos os seguintes principais procedimentos de auditoria:
Obtivemos entendimento do desenho dos controles internos para identificação, avaliação, monitoramento, mensuração, registro e divulgação da estimativa de ressarcimento dos gastos.
Inspecionamos o relatório de asseguração do cálculo do ressarcimento dos dispêndios reembolsáveis, emitido por especialistas externos contratados pela administração, para a data-base de 31 de dezembro de 
2018, e confrontamos as principais premissas utilizadas para o cálculo com o Contrato para Implementação da UHE Santo Antônio e seus aditivos e com o Contrato de Concessão e seus aditivos.
Avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas, bem como a competência técnica dos especialistas externos contratados pela Companhia.
Obtivemos confirmação das posições dos assessores jurídicos externos sobre a validade da cobrança do ressarcimento nos termos do contrato firmado entre a Companhia e o consórcio.
Testamos o cálculo dos valores relacionados ao ativo, inclusive de atualização monetária, em 31 de dezembro de 2018.
Consideramos que as premissas utilizadas pela administração para a determinação e mensuração dos dispêndios reembolsáveis pelo atraso da entrada em operação da Usina são razoáveis, suportadas por 
posições de consultores jurídicos e que as divulgações são consistentes com dados e informações obtidos.
Porque é um PAA
Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9 às demonstrações financeiras)
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui registrado R$ 505.572 mil de imposto de renda e contribuição social diferidos, substancialmente oriundos de diferenças temporárias e de prejuízos fiscais e 
bases negativas da contribuição social. Esses créditos foram registrados na medida em que a administração considera que gerará lucros tributáveis futuros suficientes para a sua utilização, bem como estão 
limitados aos valores apurados nas projeções até o período de 10 anos.
Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois a análise de realização destes ativos envolve julgamentos importantes e subjetivos para determinar as bases tributárias futuras, advindas das projeções 
de resultado da Companhia, que levam em consideração diversas premissas, dentre as quais, a capacidade de geração de energia no futuro (impactada por riscos hidrológicos), o preço contratado e corrigido 
dessa energia, além de premissas de custo operacionais e financeiros da Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Como resposta de auditoria, efetuamos os seguintes principais procedimentos:
Obtivemos entendimento do processo de revisão do plano de negócios que é utilizado para a análise da realização do imposto de renda e contribuição social diferidos.
Envolvemos nossos especialistas em temas tributários, assim como em avaliação de empresas, para nos auxiliar nos testes dos cálculos dos créditos e em relação aos modelos e premissas críticas utilizados 
pela administração. Comparamos essas premissas com informações macroeconômicas divulgadas no mercado, bem como comparamos as informações dessas projeções com orçamentos submetidas  
ao Conselho de Administração da Companhia.
Analisamos a razoabilidade do prazo de utilização dos prejuízos acumulados ao longo dos exercícios futuros, bem como discutimos as premissas utilizadas pela administração nas suas projeções. Testamos a 
coerência lógica e aritmética dos cálculos apresentados nas projeções, efetuamos testes de sensibilidade para as principais premissas das projeções.
Adicionalmente, analisamos a consistência dessas estimativas de realização em relação aos utilizados nos exercícios anteriores e efetuamos leitura das divulgações em notas explicativas.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração da Companhia para a determinação dos créditos tributários, bem como as divulgações efetuadas, são razoáveis, em todos os aspectos 
relevantes, no contexto das demonstrações financeiras.

   
Porque é um PAA
Investigações e medidas legais que envolvem acionistas indiretos da Companhia (Nota 28 às demonstrações financeiras)
Como é de conhecimento público, estão em andamento, desde 2014, investigações conduzidas pela Polícia Federal, no âmbito da denominada Operação Lava Jato, entre outras operações, que têm por objeto, 
principalmente, práticas relacionadas à corrupção e à lavagem de dinheiro. Essas investigações e medidas judicias envolvem empresas, executivos e ex-executivos, empregados e ex-empregados de empresas, 
incluindo algumas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas da Controladora, portanto, acionistas indiretos da Companhia, e que resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. 
Em maio de 2017, foram tornadas públicas pelo Supremo Tribunal Federal, as delações e colaborações de empresas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas indiretos da Companhia que eram 
membros do Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”). Estas delações e colaborações apontam dados que sugerem pagamentos por vantagens indevidas atribuídas ao CCSA e a determinados acionistas 
indiretos da Santo Antônio Energia S.A.
Esse assunto foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria em virtude dos julgamentos relevantes e das incertezas e limitações inerentes, particularmente significativas em assuntos dessa 
natureza, inclusive na determinação de eventual impacto na Companhia.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Os procedimentos de auditoria por nós aplicados incluíram, entre outros, os descritos a seguir, com o apoio de nossos especialistas em investigações forenses, conforme aplicável.
Realizamos reuniões e discussões, para entendimento das principais respostas da administração e dos órgãos de governança em relação às alegações. As reuniões foram realizadas com o Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Comissão de Investigação Independente constituída e membros da administração, incluindo a área de Compliance.
Obtivemos relatório emitido no início de 2019 pelo escritório jurídico externo contratado pela administração para efetuar uma investigação independente, efetuamos a leitura desse documento a fim de observar 
suas conclusões finais, bem como efetuamos procedimentos, em base de testes, incluindo a revisão de (a) memorandos de entrevistas relevantes, (b) testes efetuados de transações de alto risco, e (c) 
procedimentos executados de busca por documentos suspeitos. Consideramos que a divulgação na Nota 28 em relação a esse assunto está consistente com as informações e representações obtidas.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras 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”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação 
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Salvador, 21 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Vinícius Ferreira Britto Rêgo
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1BA024501/O-9

CEMIG Geração e Transmissão S.A. - A Companhia possui quatro contratos de compra e venda de 
energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, vigentes em que a Companhia atua como vendedora 
de energia para a CEMIG. A Companhia firmou um contrato de compra e venda de energia elétrica no 
Ambiente de Contratação Livre em que atua como compradora de energia da CEMIG, com suprimento 
previsto entre 01 e janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2019. A antecipação de volume de energia 
ocorrida em setembro de 2017, quando a Companhia recebeu da CEMIG Geração e Transmissão S.A. 
R$ 70.100 foi suprida e liquidada entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Adicionalmente, 
a Companhia mantém com CEMIG Geração e Transmissão S.A. transações de encargos de uso da rede 
pelo serviço de transmissão de energia. CEMIG Distribuição S.A. - A Companhia possui dois contratos 
de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulado provenientes do Leilão 
nº 05/2007 - ANEEL, com vigência de 31 de dezembro de 2012 à 31 de dezembro de 2041, e Leilão 
nº 03/2014 - ANEEL, com vigência de 01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2046, em que a 
Companhia atua como vendedora de energia para a CEMIG. Os contratos CCEARs entre a Companhia 
e CEMIG Distribuição S.A. tiveram seus montantes de energia temporariamente reduzidos através do 
instrumento regulatório previsto na Resolução Normativa ANEEL - REN 711/2016, durante o período de 
01 de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2019. A referida redução temporária exigiu que a Companhia 
ressarcisse a CEMIG Distribuição S.A. da diferença econômico-financeira gerada em sua Tarifa 
Homologada, ou seja, preço médio ponderado de seus contratos, excluindo-se os referidos CCEARs 
reduzidos. Andrade Gutierrez Engenharia S.A. - A Companhia possui contrato para implantação da 
UHE Santo Antônio, bem como das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora 
da UHE Santo Antônio com o Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Andrade Gutierrez 
Engenharia S.A. participa sendo responsável pelos serviços de elaboração de projetos e de obras civis 
(Consórcio Santo Antônio Civil). Construtora Norberto Odebrecht S.A. e Odebrecht Serviços e 
Participações S.A. - A Companhia possui contrato para implantação da UHE Santo Antônio, bem como 
das instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora da UHE Santo Antônio com o 
Consórcio Construtor Santo Antônio - CCSA, do qual a Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO) e a 
Odebrecht Serviços e Participações S.A. participam sendo responsáveis pelos serviços de elaboração 
de projetos e de obras civis (Consórcio Santo Antônio Civil) e, adicionalmente, a CNO, pelo 
gerenciamento e execução dos serviços de montagem eletromecânica. Eletrobrás Furnas - A 
Companhia possui um contrato de compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre, vigente em que a Companhia atua como compradora de energia de Furnas Centrais Elétricas S.A. 
com prazo de suprimento compreendido entre 01 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2027. 
Adicionalmente, a Companhia mantém com Furnas Centrais Elétricas S.A. transações de encargos de 
uso da rede pelo serviço de transmissão de energia. Andrade Gutierrez Participações S.A. O saldo 
registrado refere-se a custos financeiros incorridos para que as obras da UHE Santo Antônio ocorressem 
conforme o cronograma previsto no Contrato de Concessão. O saldo é atualizado por TJLP acrescida de 
3,1%. Remuneração dos administradores

Exercícios findos em 31 de dezembro
2018 2017

 Remuneração 5.619 6.217
 Participação em resultados 1.620 2.098
 Benefícios diretos e indiretos 368 318
Total 7.607 8.633
27. Informação por segmento: A Companhia tem como único segmento de negócio a geração de 
energia elétrica, por meio da exploração da Usina Hidrelétrica Santo Antônio e seu sistema de 
transmissão associado, localizada no rio Madeira, município de Porto Velho-RO, na condição de 
“Produtor Independente”, nos termos estabelecidos pelo Contrato de Concessão. Sendo assim, a 

Administração da Companhia, responsável por revisar regularmente as informações financeiras, de 
forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da empresa, não se utiliza de informação por 
segmento para suas análises. 28. Riscos relacionados à conformidade com leis e regulamentos: 
Em face de notícias divulgadas em 2015 por alguns meios de comunicação sobre suposto envolvimento 
de empresas que prestaram serviços à Companhia com alegações de possíveis atividades ilegais, 
incluindo empresas pertencentes aos grupos econômicos de acionistas da Controladora que eram 
membros do Consórcio Construtor Santo Antônio (“CCSA”), a Companhia contratou consultoria jurídica 
especializada externa para acompanhar e monitorar, trabalhos estes que se prolongaram até o início de 
2019, a extensão dos fatos e eventuais desdobramentos de tais investigações face à Companhia. Desde 
então, além da análise de informações e documentos públicos, obtidos a partir das delações premiadas, 
inquéritos e investigações oficiais, referida consultoria analisou também informações e documentos 
internos da Companhia. Esses trabalhos concluíram não haver evidências, fatos ou indícios de 
envolvimento da Companhia em atos relacionados à operação (“Lava Jato”). (a) Investigação 
Independente conduzida pela Companhia: Em razão da relevância do tema e da continuidade das 
investigações, inquéritos e processos relacionados à operação Lava-Jato, a Administração da 
Companhia entendeu ser adequada a continuidade e complementação dos procedimentos realizados 
até então pela Companhia e por seus consultores, bem como adotar novos procedimentos alinhados 
com as melhores práticas de compliance e governança corporativa. Neste contexto, a Diretoria Executiva 
da Companhia deu ciência ao Conselho de Administração e este aprovou a contratação de Escritório 
Jurídico Independente especializado em investigações forenses para realização de investigação 
específica sobre os elementos acima descritos. A investigação independente foi iniciada em agosto de 
2018 e concluída em fevereiro de 2019. Para apoiar e acompanhar os trabalhos da investigação e 
garantir isenção e independência do Escritório Jurídico Independente contratado, a Companhia 
constituiu uma Comissão Independente composta pelos dois membros independentes do seu Conselho 
de Administração e por um profissional externo unicamente contratado para compor a Comissão, com 
experiência em processos investigativos. Ao final da investigação, o Escritório Jurídico Independente 
emitiu seu relatório final, que foi apresentado à Comissão e ao Conselho de Administração. O relatório 
final conclui que no tocante ao conteúdo de colaborações e delações premiadas tornadas de 
conhecimento público em maio de 2017, salvo novos desdobramentos futuros em decorrência das 
investigações ainda não concluídas, de acordos de leniência e ou de termos de colaboração firmados 
com as autoridades brasileiras , esta investigação, realizada pelo Escritório Jurídico Independente, não 
encontrou evidências objetiva que permitam afirmar objetivamente, (i) suposta existência de pagamentos 
indevidos por parte da SAESA que devam ser considerados para eventual baixa contábil, (ii) repasse ou 
majoração de custos para fazer frente às vantagens indevidas supostamente pagas por membros do 
CCSA e (iii) vinculação da Companhia aos atos supostamente praticados por seus fornecedores, nos 
termos das delações e colaborações tornadas públicas. Por outro lado, a investigação conduzida 
identificou a necessidade da adoção de melhorias nos processos internos da Companhia e de 
aprimoramento do seu Código de Ética e de suas normas de conduta. Cumpre salientar finalmente que 
tal investigação independente foi conduzida diligentemente pela Companhia sem que seus 
administradores tenham sido notificados a respeito de qualquer denúncia ou evidência concreta de fatos 
associados à Operação “Lava Jato” que atentem contra a Companhia ou seus administradores, até a 
data da aprovação dessas Demonstrações Financeiras. (b) Aprimoramento de processos e 
controles: Em razão da relevância do tema e por recomendação do relatório final da investigação, o 
Conselho de Administração determinou a contratação de assessoria jurídica para apoiar a Administração 
da Companhia no que tange aos resultados da investigação e na revisão de alguns processos internos. 
A Administração da Companhia está comprometida e adotará novos procedimentos alinhados com as 
melhores práticas de compliance e governança corporativa que já estão em fase de implementação pela 
sua Área de Compliance.

(i) Encargo de uso da rede elétrica é uma obrigação decorrente do contrato firmado com a ONS - 
Operador Nacional do Sistema e concessionárias de transmissão para prestação do serviço de 
transmissão de energia. Os valores são calculados em função da tarifa de uso de transmissão da rede 
básica e do montante do uso do sistema de transmissão contratado pela UHE Santo Antônio Energia. 
O aumento do valor do encargo se deu pela completa motorização das 50 unidades geradoras. 
(b) Despesas gerais e administrativas

Exercícios findos em 31 dezembro
2018 2017

Pessoal (40.530) (36.869)
Fees e comissões para bancos (27.651) (4.405)
Serviços de terceiros (52.013) (56.417)
Amortização (2.859) (7.382)
Alugueis e arrendamentos (2.534) (2.649)
Seguros (12.834) (14.165)
Tributos (1.548) (1.724)
Outras (54.989) (14.055)

(194.958) (137.666)

25. Resultado financeiro Exercícios findos em 31 dezembro
Receitas financeiras 2018 2017
 Receita de aplicações financeiras 21.633 41.566
 Ajuste a valor presente 2.505 1.259
 Outras receitas financeiras 11.914 3.369
 Variações monetárias moeda nacional 93.232 46.982
 (–) Tributos sobre receitas financeiras (1.560) (2.793)

127.724 90.383
Despesas financeiras
 Juros de dívidas (1.343.825) (1.314.078)
 Variações monetárias de dívidas (64.172) (120.715)
 Variações monetárias (Uso do bem público) (32.287) (25.943)
 Variações monetárias moeda nacional (275.508) (56.063)
 Outras despesas financeiras (124.590) (13.577)

(1.840.382) (1.530.376)
(1.712.658) (1.439.993)

26. Partes relacionadas
Montante das transações nos  

exercícios findos em 31 de dezembro
Ativo Passivo Imobilizado Receita Despesa

Relação com  
a Companhia

31 de  
dezembro 

de 2018

31 de  
dezembro 

de 2017

31 de  
dezembro 

de 2018

31 de  
dezembro 

de 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Circulante
CEMIG Geração e Transmissão S.A. Acionista da Controladora 64.111 40.162 12.378 72.962 778.825 491.764 69.727 28.427
CEMIG Distribuição S.A. Acionista comum 15.846 160.564 43.577
Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 25.627 25.627 205
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Acionista comum 20.931 20.931 5
Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum 20.931 20.931 5
Andrade Gutierrez Participações S.A. Acionista da Controladora 540 490 50 48
Eletrobrás Furnas Acionista da Controladora 18.872 18.789 35 225.120 192.475
Não Circulante
Construtora Norberto Odebrecht Acionista comum 14.982 31.048 20.911
Odebrecht Serviços e Participações Acionista comum  17.441  48       

64.111 88.431 130.327 180.689 35 215 778.825 652.328 338.474 220.950

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, presentes em reunião realizada nesta data, na sede social da Companhia, por maioria, após análise das Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da Companhia, e respectivos Pareceres dos Auditores Independentes, opinaram 
favoravelmente para o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas das Demonstrações Financeiras da SAE. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019

Conselheiros Fiscais
Luiz Eduardo Marques Moreira Luciano Alves da Cruz Mário Lúcio Braga Vinicius Romboli Narcizo Bruno José Albuquerque de Castro

Assuntos

Porque é
um PAA?

Como o 
assunto foi
conduzido

Ativo  2018 2017
Circulante
Caixa e bancos  1.233 249
Aplicações financeiras  1.415 1.790
Clientes  863 2.117
Estoques  270 179
Outros realizáveis  1.264 1.412
  5.045 5.747
Não circulante
Clientes  29 50
Outros realizáveis  5.026 4.692
  5.055 4.742
Total do ativo  10.100 10.489

Passivo  2018 2017
Circulante
Fornecedores de materiais e serviços  713 712
Impostos e contribuições  2.059 2.174
Adiantamento de clientes  7 8
Outros credores  310 544
  3.089 3.438
Patrimônio líquido
Capital social  6.547 6.547
Reservas de lucro  1.509 1.509
Resultados acumulados  (1.005) (926)
Resultado do período  (40) (78)
Total do patrimônio líquido  7.011 7.051
Total do passivo e patrimônio líquido  10.100 10.489

Demonstração do Resultado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Receita operacional líquida  (136) 43
Custo operacional
Na incorporação e venda de imóveis  (144) (244)
Lucro bruto  (280) (201)
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas  (80) (44)
Despesas gerais e administrativas  (38) (106)
Outras receitas e despesas operacionais  - (5)
Receitas financeiras  374 477
Despesas financeiras  79 (58)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social  55 63
Imposto de renda e contribuição social  (95) (141)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - -
Lucro/Prejuizo do exercício  (40) (78)

Balanço Patrimonial findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

Jardins da Barra Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº: 09.253.266/0001-10

Demonstrações Financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  55 63
Despesas que não afetam o caixa
 e equivalentes de caixa
Depreciações e Amortizações
Redução (aumento) nas contas do ativo
Clientes  1.274 250
Estoques  (91) 4
Outros  (186) 7.622
Aumento (redução) nas contas do passivo
Fornecedores de materiais e serviços  1 (30)
Impostos e contribuições  (115) (499)
Outros credores  (234) (8.027)
Adiantamento de Clientes  - 40
Reserva de capital  - -
Geração (utilização) de caixa nas
 atividades operacionais  704 (577)
Atividades de investimentos
Redução de Capital  - -
Títulos e valores mobiliários e aplicações caucionadas  375 610
Geração (utilização) de caixa nas
 atividades de investimentos  375 610
Atividades de financiamentos
Impostos pagos  (95) (142)
Utilização de caixa nas atividades financeiras  (95) (142)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  984 (109)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  249 358
No fim do exercício  1.233 249
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  984 (109)

Notas Explicativas
Contexto operacional: A Companhia tem por objeto social o planejamento, 
a promoção, a incorporação e a venda de unidades habitacionais. 2. Base 
de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: As 
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, 
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC’s) referendados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)). Na elaboração das 
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas que afetam os 
montantes demonstrados de ativos, passivos e outras transações durante 
os períodos reportados e requerem a divulgação de ativos e passivos 
contingentes na data das demonstrações financeiras. 3. Principais práticas 
contábeis: (a) Apuração do resultado de incorporação e venda de 
imóveis: (a) Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado 
no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa 
dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual. (b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os 
seguintes procedimentos: O custo incorrido (incluindo o custo do terreno 
e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) 
correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao 
resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é 

Demonstração do valor adicionado para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)

  2018 2017
Receitas  (142) 46
Vendas de mercadoria, produtos e serviços  (142) 46
Insumos adquiridos de terceiros  (224) (293)
Custos das mercadorias e serviços vendidos  (144) (244)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (80) (49)
Valor adicionado bruto  (366) (247)
Retenções  (38) (106)
Despesas gerais e administrativas  (38) (106)
Depreciação, amortização e exaustão  - -
Valor adicionado líquido produzido pela entidade  (404) (353)
Valor adicionado recebido em transferência  374 477
Resultado financeiro  374 477
Valor adicionado total a distribuir  (30) 124
Distribuição do valor adicionado  (30) 124
Impostos, taxas e contribuições  89 146
Juros e aluguéis  (79) 58
Lucro/prejuizo do exercício  (40) (79)

apropriado ao estoque; As receitas de vendas são apropriadas ao resultado, 
utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada empreendimento, 
sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido em relação 
ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; Os montantes 
das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores 
efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou 
realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber de incorporação e 
serviços prestados”. (b) Aplicações financeiras: As aplicações financeiras 
caucionadas são realizadas por meio de fundo de renda fixa, com valorização 
de suas cotas através de aplicação dos recursos exclusivamente em títulos 
públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, ou índices de preços e 
são caucionados como parte da garantia de emissões da Companhia. (c) 
Clientes por incorporação e vendas de imóveis: São apresentados aos 
valores presentes e de realização. A classificação entre circulante e não 
circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das parcelas 
dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice 
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto, 
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros de 12% ao ano, 
após a data de entrega das chaves das unidades concluídas. O ajuste a 
valor presente é calculado entre o momento da assinatura do contrato e a 
data prevista para entrega das chaves do imóvel ao promitente comprador, 
utilizando uma taxa de desconto representada pela taxa média dos 
financiamentos obtidos pela Companhia, líquida do efeito inflacionário. A 
reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante 
do contexto operacional da Companhia é a de financiar os seus clientes 
até a entrega das chaves, foi realizada, tendo como contrapartida o próprio 
grupo de receitas de incorporação imobiliária, de forma consistente com 
os juros incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes 
ao período “pós-chaves”. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
quando necessária, é constituída em montante considerado suficiente pela 
administração para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. (d) 
Imóveis a comercializar: Demonstrados ao custo de construção, que não 
excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, 
a parcela em estoque corresponde ao custo incorrido das unidades ainda 
não comercializadas. O custo compreende construção (materiais, mão-de-
obra própria ou contratada de terceiros e outros relacionados) e terrenos, 
inclusive encargos financeiros aplicados no empreendimento incorridos 
durante a fase de construção. (e) Outros ativos circulantes e realizáveis 
à longo prazo: São demonstrados pelo valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos 
auferidos até a data do balanço. (f) Outros passivos circulantes e não 
circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações 
monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (em milhares de reais)
  Capital Reservas Reservas de Lucros
  social de capital Retenção de Lucros acumulados Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2017  6.547 1.509 (926) - 7.130
Prejuízo do exercício  -   (79) (79)
Reserva de Lucros      -
Reserva de retenção de lucros  - - (79) 79 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017  6.547 1.509 (1.005) - 7.051
Prejuízo do exercício  -   (40) (40)
Reserva de Lucros      -
Reserva de retenção de lucros  - - (40) 40 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018  6.547 1.509 (1.045) - 7.011

ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e 
não circulantes são registrados ao valor presente com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação (g) 
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: (a) corrente: 
O imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre 
o lucro líquido (CSLL) na Companhia são calculados e registrados com 
base no lucro presumido RET - Regime Especial de Tributação, à razão 
de 1,26% IRPJ e 0,66% CSLL sobre as receitas brutas (4% também 
considerando Pis e Cofins sobre as receitas) e lucro presumido, sendo 
imposto de renda à razão de 8% e a da contribuição social sobre o lucro 
líquido à razão de 12% . A base calculada nas alíquotas vigentes de 15% 
para IRPJ e 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R$ 
60.000,00 por trimestre e 9% de CSLL. 4. Patrimônio Líquido - O capital 
social da Companhia em 31/12/2018 é de R$ 6.547 (milhares de reais) 
totalmente subscrito e integralizado e dividido em 6.547.000 (Seis milhões 
e Quinhentos e Quarenta e Sete mil) ações ordinárias, todas nominativas, 
sem valor nominal.

A Diretoria
Contadora: Taimir L.C.Barbosa - CRC 1SP-330186/O-3
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