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f) Categoria e valor justo dos instrumentos financeiros
31.12.2019 31.12.2018

Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras 80.253 294.003
Custo amortizado
Caixa e depósitos bancários à vista 20.754 393
Contas a receber de clientes 60.463 –
Depósitos vinculados 74.841 –

236.311 294.396
Passivos financeiros
Custo amortizado
Fornecedores 230.341 32.061
Financiamentos 793.716 627.601
Valor justo por meio dos outros resultados abrangentes
Perdas não realizadas em operações de hedge de fluxo de caixa6 – 560

1.024.057 660.222
6  Apresentado como parte das rubricas “Outros passivos circulantes”.
Os ativos e os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado estão 
avaliados por meio de outros dados observáveis (Nível 2), exceto as aplicações financeiras, 
as quais estão avaliadas pelos preços cotados em mercado ativo (Nível 1). g) Valor de 
mercado dos instrumentos financeiros: Nas operações envolvendo instrumentos finan-
ceiros não foram identificadas diferenças entre os valores apresentados no balanço patri-
monial e os respectivos valores de mercado no financiamento. Na determinação dos valo-
res de mercado foram utilizados os fluxos de caixa futuros, descontados a taxas julgadas 
adequadas para operações semelhantes. Nota 13 - Financiamentos: A Companhia, em 
abril de 2018, contratou financiamento com o BNDES, no valor de R$ 728.950, os quais 
foram destinados ao financiamento da construção do parque gerador. Em novembro de 
2019, foi efetuado o último saque do montante financiado. a) Composição

31.12.2019 31.12.2018
Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total

BNDES 46.504 733.217 779.721 – 620.932 620.932
Encargos 13.995 – 13.995 6.669 – 6.669

60.499 733.217 793.716 6.669 620.932 627.601
b) Mutação Circulante Não circulante Total
Ingressos – 615.650 615.650
Juros e V.M. capitalizados 11.951 – 11.951
Transferências (5.282) 5.282 –
Saldos em 31.12.2018 6.669 620.932 627.601
Ingressos 2.996 96.897 99.893
Juros 33.942 – 33.942
Variações monetárias (1.880) 2.022 142
Juros e V.M. capitalizados 32.138 – 32.138
Transferências (13.366) 13.366 –
Saldos em 31.12.2019 60.499 733.217 793.716
c) Vencimentos do financiamento apresentado no passivo não circulante
Ano Valor
2021 45.831
2022 45.831
2023 45.831
2024 45.831
2025 45.831
2026 a 2030 229.155
2031 a 2036 274.907

733.217
d) Condições contratadas

Condições de pagamento

Empresas/Bancos Juros Vencimento Principal e juros
Saldos em 
31.12.2019

 BNDES
TJLP + 3,09% 

a.a. (a) 01.2036
Mensais, a partir de 

fevereiro  de 2020 793.716
(a) O montante correspondente à parcela da TJLP que exceder 6% a.a. é incorporado ao 
principal.
e) Garantias: As garantias dos financiamentos são: (a) cessão dos direitos emergentes da 
autorização; (b) cessão dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de compra e de 
venda de energia elétrica; (c) penhor da totalidade das ações; (d) penhor de máquinas e 
equipamentos relativos ao projeto; e (e) hipoteca dos terrenos urbanos de sua propriedade 
destinada à implantação do projeto. A conta reserva em montante equivalente a 3 meses 
do serviço da dívida e das despesas de operação e de manutenção foi devidamente com-
posta pela Companhia, conforme determinação contratual (Nota 9 - Depósitos vinculados).
f) Compromissos contratuais (covenants)
Dívida Covenants
BNDES ICSD7 ≥ 1,2
7  Índice de cobertura do serviço da dívida: Geração de caixa da atividade/Serviço da dívida.
A apuração do ICSD deverá ser apresentada anualmente, a partir de 2020. 
Nota 14 - Outras Obrigações Fiscais e Regulatórias

31.12.2019 31.12.2018
PIS8 e Cofins9 63 289
INSS 742 779
ICMS10 1.692 9
ISSQN11 134 56
Outros 184 119

2.815 1.252
(–) Tributos federais e estaduais a compensar (43) (9)

2.772 1.243
8   Programa de Integração Social.
9   Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
10  Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviços de Comunicação e 

Transporte.
11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Nota 15 - Obrigações Trabalhistas 31.12.2019 31.12.2018
Provisão para bônus gerencial 5.333 4.272
Provisão para férias 1.219 1.312
Salários e encargos sociais a pagar 459 270

7.011 5.854
Nota 16 - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos, ativo e passivo, estão apresentados de forma líquida, como 
segue:
a) Composição 31.12.19 31.12.18
Natureza dos
  créditos

Base de 
 cálculo IR CSLL Total Total

Passivo:
Depreciação acelerada 55.914 (13.979) (5.032) (19.011) –
Encargos financeiros capitalizados 21.231 (5.307) (1.911) (7.218) –

(19.286) (6.943) (26.229) –
Ativo:
Despesas pré-operacionais 6.937 1.734 690 2.424 –
Prejuízo fiscal e base negativa de CSLL – – –  – 12.842
Encargos financeiros capitalizados – – – – 6.891
Outros 81 20 7 27 –
 1.754 697 2.451 19.733
(Passivo)/Ativo (17.532) (6.246) (23.778) 19.733

b) Movimentação de saldo Valor
Ativo em 31.12.2017 17.297
Impostos diferidos no resultado 2.907
Impostos diferidos em outros resultados abrangentes (471)
Ativo em 31.12.2018 19.733
Impostos diferidos no resultado (43.321)
Impostos diferidos em outros resultados abrangentes (190)
(Passivo) em 31.12.2019 (23.778)
c) Expectativa de realização e exigibilidade: A Administração da Companhia elabora 
projeção de resultados tributáveis futuros, demonstrando a capacidade de realização dos 
créditos fiscais nos exercícios indicados. Com base no estudo técnico das projeções de 
resultados tributáveis, a Companhia estima recuperar o crédito tributário nos seguintes 
exercícios:

Ativo Passivo
2020 946 –
2021 397 241
2022 369 241
2023 369 241
2024 370 241
2025 a 2027 – 723
2028 a 2030 – 1.673
2031 a 2033 – 3.573
2034 em diante – 19.296

2.451 26.229
Nota 17 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado 
da Companhia, em 31.12.2019 é de R$ 1.956.692 (R$ 600.000 em 31.12.2018), totalmen-
te subscrito e integralizado, constituído por 1.956.692.000 ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal, das quais 1.956.691.999 pertencem à ENGIE Brasil Energia e 1 
a ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda. (“EBC”). a.1) Capitalização de adianta-
mento para futuro aumento de capital e aumentos de capital: Em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 31.07.2019, os acionistas da Companhia aprovaram o aumen-
to de capital social da Companhia no montante de R$ 1.567.343, integralizado mediante a 
capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuro aumento de capital 
existentes, os quais foram realizados com a finalidade de financiar a construção da Usina, 
dos quais R$ 1.531.997 constavam em AFAC em 31.12.2018 e R$ 35.346 foram aportados 
em 2019. Em 31.08.2019, também em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da 
Companhia aprovaram novo aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 
14.810. a.2) Redução de capital: Em 17.12.2019, houve a redução de capital social na 
empresa Pampa Sul motivada pela liberação de financiamento do BNDES, a qual vinha 
sendo financiada com capital próprio até a liberação do financiamento, no montante de R$ 
225.461. b) Reservas de lucros: b.1) Reserva legal: Do lucro líquido do exercício, 5% são 
aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social da Companhia. A referida reserva tem a finalidade de 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital social. b.2) Reserva de retenção de lucros: A reserva é 
constituída, com base em orçamento de capital, com a finalidade de financiar a manuten-
ção da Usina. A Companhia encaminhou para aprovação em assembleia geral ordinária a 
constituição de reserva de retenção de lucros em 2019, no montante de R$ 140.441, com 
base no orçamento de capital.
c) Lucro por ação básico e diluído

31.12.2019 31.12.2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 167.445 (1.625)
Média ponderada de ações ordinárias (em milhares) 2.137.943 1.976.767
Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído - Em reais 0,07832 (0,00082)
A Companhia não possui ações com efeitos diluidores no exercício apresentado, motivo 
pelo qual não há diferença entre o lucro por ação básico e diluído. 
Nota 18 - Dividendos:
a) Cálculo 31.12.2019
Base de cálculo dos dividendos ajustada
  Lucro líquido do exercício 167.445
  Prejuízo acumulado (3.187)
  Reserva legal (8.213)
Lucro líquido do exercício ajustado para fins de dividendos 156.045
Dividendos propostos
 Dividendos mínimos obrigatórios 15.604
Total dos dividendos anuais 15.604
Percentual do lucro líquido ajustado 10%
b) Política de dividendos: A política de dividendos da Companhia estabelece que seus 
acionistas tenham direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo 
obrigatório equivalente a 10% do lucro líquido ajustado do exercício. Nota 19 - 
Conciliação da Receita Operacional Líquida: A tabela a seguir apresenta a conciliação 
entre a receita operacional bruta e a receita operacional líquida apresentada nas 
demonstrações dos resultados.
Receita Operacional Bruta 31.12.2019
Suprimento de energia elétrica 239.060
  Transações mercado de curto prazo 11.844
Outras receitas 15

250.919
Deduções Da Receita Operacional
PIS e Cofins (23.213)
ICMS (6.607)
Pesquisa e desenvolvimento (2.072)

(31.892)
Receita Operacional Líquida 219.027
Em 31.12.2019, a Companhia não possuía clientes que participavam individualmente com 
percentual superior a 5% da receita operacional líquida. As receitas auferidas às 
distribuidoras foram reduzidas, em 2019, pelo reconhecimento de R$ 106.095, relativos ao 
mecanismo de ressarcimento previsto nos contratos de energia elétrica firmados no ACR 
da Companhia. Nota 20 - Outras Receitas Operacionais, Líquidas: Em 28.06.2019, a 
Aneel autorizou a operação comercial da Usina Termelétrica Pampa Sul, localizada no 
município de Candiota (RS), com capacidade instalada de 345,0 MW e capacidade 
comercial de 323,5 MW médios. A Usina utiliza o carvão mineral de jazida como combustível 
para geração de energia elétrica e sua energia está contratada pelo prazo de 25 anos no 
Leilão A-5, realizado em 28.11.2014. A data estabelecida no contrato de engenharia, 
aquisições e construção (“Engineering, Procurement and Construction” ou “contrato EPC”) 
para a conclusão da obra era 31.12.2018. Em decorrência do descumprimento desse prazo 
e de outras condições contratadas, em 02.08.2019, a Pampa Sul executou garantias 
contratuais, no montante de R$ 353.702 (equivalente a US$ 89 milhões) e de R$ 71.886 
(correspondente a US$ 18 milhões), visando cobrir os danos decorrentes do atraso de 
conclusão da obra e seu aceite técnico e de obrigações materiais do contrato EPC. Esses 
valores foram recebidos pela Companhia em 12.08.2019. A administração da Companhia e 
seus assessores jurídicos entendem que há sólidos argumentos técnicos e jurídicos para 
sustentar que os valores são praticamente certos e que os montantes recebidos em função 
da execução das garantias não serão devolvidos ao fornecedor, nem mesmo parcialmente, 
em caso de eventual questionamento futuro do fornecedor. Dessa forma, o montante de R$ 
353.702 (R$ 320.984, líquido de PIS e Cofins), recebido para compensar ganhos líquidos 
que a Companhia deixou de auferir pelo atraso na conclusão da obra, foi reconhecido na 
rubrica “Outras receitas operacionais, líquidas”.
Nota 21 - Resultado Financeiro 31.12.2019 31.12.2018
Receitas Financeiras
Renda de aplicações financeiras 5.927 –
Renda de depósitos vinculados 1.478 –
Outras receitas financeiras 115 52

7.520 52

Despesas financeiras 31.12.2019 31.12.2018
Juros e variação monetária sobre
Financiamentos 34.084 –
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 1.846 –
Outras despesas financeiras 1.195 105

37.125 105
Despesas financeiras, líquidas 29.605 53
Nota 22 - Conciliação dos Tributos no Resultado

2019 2018
IR CSLL Total IR CSLL Total

Resultado antes dos tributos 257.724 257.724 257.724 (2.258) (2.258) (2.258)
Alíquota nominal 25% 9% 34% 25% 9% 34%
Despesa às alíquotas nominais (64.431) (23.195) (87.626) 565 203 768
Despesas pré-operacionais (1.734) (690) (2.424) – – –
Variação entre bases do lucro real
 e presumido – – – (136) – (136)
Outros (174) (55) (229) – 1 1

(66.339) (23.940) (90.279) 429 204 633
Composição dos tributos no resultado
Corrente (34.497) (12.461) (46.958) (1.666) (608) (2.274)
Diferido (31.842) (11.479) (43.321) 2.095 812 2.907

(66.339) (23.940) (90.279) 429 204 633
Alíquota efetiva 25,7% 9,3% 35,0% 19,0% 9,0% 28,0%
Nota 23 - Transações com Partes Relacionadas: a) Valores reconhecidos em contas 
patrimoniais e de resultado

Ativo Passivo Resultado

31.12.2019 Outros
Ener- 

gia
Materiais 

e serviços
Divi- 

dendos
Venda de 

 energia
Compra 

de energia
Despesas  

administrativas12

EBE 154 1.599 8.659 15.604 7.082 42.515 409
EBC – – – – – 2.567 –

154 1.599 8.659 15.604 7.082 45.082 409
31.12.2018
EBE – – 1.588 – – – 395

– – 1.588 – – – 395
12  Correspondem aos serviços administrativos e financeiros contratados pela Companhia e 

mencionados no item “c)” dessa nota explicativa.
O saldo de materiais e serviços registrado no passivo da Companhia junto à sua 
controladora, EBE, refere-se a reembolso de pagamento realizado pela EBE para a 
renovação da apólice de Riscos Operacionais e Lucros Cessantes, realizada de forma 
corporativa pela ENGIE Brasil Energia S.A. para seus ativos. b) Remuneração dos 
administradores: A remuneração relacionada às pessoas chave da Administração, 
composta por Diretoria Estatutária e Conselho de Administração, está abaixo apresentada:

2019 2018
Remuneração fixa 657 747
Remuneração variável 8 565
Encargos sociais 415 277
Outros 125 81

1.205 1.670
Os administradores não possuem remuneração baseada em ações. Nos exercícios findos 
em 31.12.2019 e 31.12.2018 parte dos administradores não receberam remuneração nem 
benefícios, em razão de renúncia a esse direito. Esses administradores são remunerados 
pela controladora ENGIE Brasil Energia e as despesas com tal remuneração compõem o 
preço da prestação de serviços administrativos, descrita a seguir. c) Serviços administra-
tivos e financeiros: Os serviços necessários às atividades administrativas e financeiras 
são prestados pela sua controladora, ENGIE Brasil Energia, reajustados anualmente pelo 
INPC. O valor reconhecido no resultado de 2019 foi de R$ 613 (R$ 395 em 2018). O con-
trato possui mais dois anos de vigência e o saldo existente é de R$ 1.226. d) Garantias: A 
controladora ENGIE Brasil Energia é interveniente no contrato de financiamento firmado 
pela Companhia com o BNDES, cedendo como garantia a totalidade das ações de emissão 
da Pampa de sua propriedade. O valor total da dívida, em 31.12.2019, é R$ 793.716.  
e) Avais e fianças: A Companhia tem sua controladora, ENGIE Brasil Energia, como ava-
lista no contrato de Custo do Uso do Sistema de Transmissão com o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico, no valor de R$ 4.684, que vencerá em 2020. Nota 24 - Seguros: A Com-
panhia é participante da apólice de seguro internacional de danos à propriedade e interrup-
ção de negócios - Property Damage and Business Interruption (PDBI) - do programa de 
seguros de sua controladora ENGIE. A apólice tem como cobertura danos materiais incor-
ridos à usina, incluindo a linha de transmissão, e lucros cessantes, no valor de R$ 1.912.959 
e R$ 1.353.730, respectivamente. A vigência do seguro vai até 31.05.2020. Nota 25 - Com-
promissos De Longo Prazo: a) Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST): 
Para o uso do sistema de transmissão e da rede básica, a Companhia mantém contrato 
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os compromissos futuros referentes 
a este contrato, na data base de 31.12.2019, são de R$ 814.167. b) Contratos de venda 
de energia: A Companhia possui contratos de venda de energia de longo prazo, cujas 
quantidades contratadas estão demonstradas no quadro a seguir:
Em MW médios Venda
2020 295
2021 295
2022 295
2023 295
2024 295
2025 a 2029 1.473
Demais anos 4.125

7.073
Nota 26 - Informações Complementares ao Fluxo de Caixa: As principais transações 
complementares ao fluxo de caixa foram as seguintes:

31.12.2019 31.12.2018
Fornecedores de imobilizado e de intangível 170.951 (5.382)

Aumento de capital via capitalização de AFAC 1.531.997 –

Compensação de imposto de renda e contribuição social 2.056 54

Juros e variação monetária capitalizados 32.138 11.951
Orçamento de Capital: A Companhia preparou seu orçamento de capital considerando os 
investimentos previstos na conclusão da obra da Usina. Em função disto e considerando o 
§ 1° do Art. 196 da Lei n° 6.404/76, que dispõe: “O orçamento, submetido pelos órgãos da 
administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender to-
das as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração 
de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de in-
vestimento”.
(em milhares de reais)

2020Fontes de recursos
Retenção de lucros do exercício de 2019 (Artigo 196 da Lei das S.A.) 140.440
Capital de terceiros e geração interna de caixa 57.261
Total das fontes 197.701
Aplicações de recursos: Construção da Usina 197.701
Total das aplicações 197.701
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Usina Termelétrica Pampa Sul S.A. em 31 de dezembro de 2019, 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 com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“International Financial Reporting Standards - 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 contábeis”. 
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 - CFC, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com 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 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 

contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Reconhecimento de receita: Conforme descrito nas notas explicativas nº 3.g e nº 19 às 
demonstrações contábeis, a receita da Companhia decorre substancialmente do 
suprimento de energia elétrica. Esse assunto foi considerado como significativo para a 
nossa auditoria, em função da complexidade no processamento, no registro das transações 
e no reconhecimento da receita. Nossos procedimentos de auditoria sobre o reconhecimento 
de receita incluíram, entre outros: (i) avaliação do desenho e da implementação dos 
controles internos da Companhia relacionados aos cálculos utilizados para mensurar a 
receita; (ii) exame das planilhas de controle da receita; (iii) recálculo da receita considerando 
o contrato de concessão e contratos de venda de energia; (iv) confronto das informações 
com os extratos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; e (v) avaliação 
se as divulgações efetuadas pela Administração estão apropriadas. Com base nos 
procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que o processamento, o 
registro e o reconhecimento da receita realizados pela Companhia, assim como as 
respectivas divulgações, estão adequados no contexto das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Reconhecimento das indenizações por descumprimentos 
contratuais: Conforme divulgado nas notas explicativas nº 1, nº 10 e nº 20 às 
demonstrações financeiras, em junho de 2019, a Aneel autorizou a operação comercial da 
Usina Termelétrica Pampa Sul S.A., porém a data estabelecida no contrato de engenharia, 
aquisições e construção (“Engineering, Procurement and Construction” ou “contrato EPC”) 
para a conclusão da obra era dezembro de 2018. Em decorrência do descumprimento 
desse prazo e de outras condições contratadas, em 2 de agosto de 2019, a Companhia 
executou garantias contratuais, visando cobrir os danos decorrentes do atraso de 

conclusão da obra e seu aceite técnico e de obrigações materiais do contrato EPC. Esses 
valores foram recebidos pela Companhia em 12 de agosto de 2019. Esse assunto exigiu da 
Companhia e de seus assessores jurídicos julgamento significativo e conhecimento técnico 
na avaliação para o registro e mensuração dos valores envolvidos. Nossos procedimentos 
de auditoria relacionados sobre o reconhecimento dessas indenizações incluíram: (i) 
avaliação das políticas contábeis aplicadas pela Companhia para reconhecimento e 
mensuração de ativos relacionados a indenizações de danos em relação às normas e 
orientações contábeis; (ii) avaliação também dos valores das indenizações reconhecidos 
por meio da análise dos critérios e premissas utilizados para mensuração dos valores 
registrados e que levaram em consideração opiniões legais preparadas pelos assessores 
jurídicos internos Companhia; e (iii) avaliação se as divulgações efetuadas pela 
Administração estão apropriadas. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria 
efetuados, entendemos que os critérios de reconhecimento e de mensuração das 
indenizações mencionados acima, adotados pela Administração, assim como as 
respectivas divulgações nas notas explicativas, são apropriados no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstração do 
valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019, 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 
contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.  

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de maneira diferente)
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