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COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA
CNPJ nº 28.942.127/0001-49 - NIRE nº 42 3 0004595-1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, A Administração da Companhia Energética Miranda (“Miranda” ou 
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à sua apreciação o Relatório da Administração 
e as correspondentes Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019. As informações 
estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando especificado em contrário, e de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
1. Perfil Institucional: Constituída em 09.10.2017 e sediada no município de Florianópolis 
(SC), a Companhia detém autorização outorgada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) para operação da Usina Hidrelétrica Miranda (“Usina” ou “UHE Miranda”), 
em concessão pelo prazo de 30 anos. A Usina está localizada no Rio Araguari, no município 
de Indianópolis (MG), com capacidade instalada de 408,0 MW e energia assegurada de 
198,2 MW médios.
A energia da Usina está comercializada da seguinte maneira: 70% em cotas no Ambiente 
de Contratação Regulada (ACR), livre de risco hidrológico (Generation Scaling Factor - 
GSF). Os demais 30%, disponíveis para negócio no Ambiente de Contratação Livre (ACL), 
foram negociados em 2018 com a controladora, ENGIE Brasil Energia S.A. (“ENGIE Brasil 
Energia” ou “EBE”), com vigência até dezembro de 2028, e também estão isentos de risco 
hidrológico. Dessa forma, a energia gerada pela Companhia Energética Miranda está 
100% livre dos impactos de deficit de geração hidrológica durante a vigência deste 
contrato.
2. Estrutura e Controle Acionário: Com 582.663.140 ações ordinárias, a Companhia 
acumulava capital social de R$ 582.663 mil ao final de 2019, sendo controlada 
integralmente pela ENGIE Brasil Energia (EBE), uma concessionária de uso de bem 
público, na condição de produtor independente, sediada em Florianópolis, cuja principal 
área de atuação e atividade operacional é a geração e a venda de energia elétrica. A EBE, 
por meio de suas controladas e controlada em conjunto, também atua nos segmentos de 
trading de energia elétrica, de geração distribuída, de transporte de gás e está em fase de 
construção de sistema de transmissão. 2.1 Governança Corporativa: A Companhia é 
administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, cujos poderes, 
atribuições e responsabilidades constam na legislação e no Estatuto Social. Os 
Conselheiros são eleitos em Assembleia Geral e a Diretoria pelo Conselho de 
Administração. Os mandatos são de 3 (três) anos, com possibilidade de reeleição. O 
Conselho de Administração foi estabelecido na Assembleia de Constituição realizada em 
09.10.2017. Atualmente, é composto pelos senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, José 
Luiz Jansson Laydner e Gabriel Mann dos Santos, sendo o primeiro escolhido para exercer 
a função de presidente do Conselho. A Diretoria Executiva foi estabelecida na 1ª Reunião 
do Conselho de Administração, em 09.10.2017, tendo a seguinte composição: José Luiz 
Jansson Laydner ocupando a função de Diretor Presidente, Marcelo Cardoso Malta eleito 
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores e Arthur Roberto Frota 
Ellwanger na posição de Diretor Técnico-Operacional. 2.2 Processo de Aquisição da 
Concessão: A UHE Miranda, desde sua construção, pertenceu à Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig). O prazo de concessão anterior venceu no decorrer de 2017, o 
que levou a Usina a leilão organizado pelo Governo Federal em 27.09.2017. Os parâmetros 
técnicos e econômicos deste leilão foram estabelecidos na Resolução n° 12/2017, do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A ENGIE Brasil Energia foi a vencedora, 
com uma oferta de R$ 1.360 milhões, resultando em ágio de 22,4% sobre o preço mínimo 
estabelecido pelo Governo Federal no certame. Após a assinatura do contrato de 
concessão, transcorreu-se um curto período de operação assistida, compartilhada entre os 
antigos e novos operadores do ativo. Em 29.12.2017, a operação e manutenção da Usina 
passou a ser integralmente realizada pela equipe da EBE. A partir dessa data, iniciou-se a 
contagem dos 30 anos de concessão.
3. Ambiente Macroeconômico: Ao longo de 2019, a economia brasileira deu alguns 
sinais de retomada do crescimento, ainda que em ritmo mais lento que o esperado. A 
expectativa do mercado, segundo o Relatório Focus publicado pelo Banco Central ao final 
de dezembro, é de que Produto Interno Bruto (PIB) tenha registrado incremento de 1,17% 
no ano, frente ao avanço de 1,10% em 2018 - o dado oficial deve ser publicado no final do 
primeiro trimestre de 2020. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), fechou o ano de 2019 em 4,31%, conforme o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa segue acima do centro da meta de 4,25%, porém 
dentro do limite de variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, definido pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN). Em 2018, o IPCA foi 3,75%. A taxa básica de juros 
(SELIC) chegou ao final do ano em seu menor patamar histórico: 4,50% a.a, enquanto o 
dólar (Ptax) fechou o ano cotado a R$ 4,03 - 4,0% de valorização quando comparado 
a 2018.
4. Desempenho Operacional
Em 2019, a geração bruta da UHE Miranda foi de 1.542,3 GWh, 49,3% maior que a obtida 

em 2018, de 1.033,0 GWh. O índice de disponibilidade, desconsiderando-se as paradas 
programadas, atingido no período em análise foi de 99,8%, 0,3 p.p acima dos 99,5% 
atingidos no ano anterior. Quando consideradas todas as paradas, a disponibilidade global 
no período analisado foi de 97,0%, 1,3 p.p. acima do obtido em 2018, que foi de 95,7%. 
Importante destacar que a Usina é operada remotamente desde 2018 do Centro de 
Operação da Geração (COG) localizado em Florianópolis, na sede da controladora ENGIE 
Brasil Energia, garantindo assim maior padronização, confiabilidade e eficiência 
operacional ao empreendimento.
5. Desempenho Econômico-financeiro
Indicadores de resultado 2019 2018 Var. (R$) Var. (%)
Receita operacional líquida 293.104 279.941 13.163 4,7
Lucro bruto 203.681 207.845 (4.164) (2,0)
Margem bruta 69,5% 74,2% – (4,7 p.p.)
Ebitda (Lajida)1 216.553 220.845 (4.292) (1,9)
Depreciação e amortização (13.696) (13.627) (69) 0,5
Resultado financeiro (65.204) (56.278) (8.926) 15,9
Imposto de renda e contribuição social (46.799) (30.866) (15.933) 51,6
Lucro líquido 90.854 120.074 (29.220) (24,3)
1 Ebitda (Lajida): lucro líquido + imposto de renda e contribuição social + resultado 
financeiro + depreciação e amortização.
Receita operacional líquida: Em 2019, a receita operacional líquida da Companhia 
apresentou acréscimo de R$ 13.163 mil (4,7%), atingindo R$ 293.104 mil, frente aos R$ 
279.941 mil reconhecidos em 2018. Essa variação é consequência dos seguintes eventos: 
(i) aumento de R$ 17.487 mil na remuneração do ativo financeiro de concessão, motivada 
pelo acréscimo no saldo médio do ativo entre os anos e pelo maior impacto da variação 
monetária em 2019; (ii) decréscimo de R$ 6.312 mil na receita nas transações de energia 
elétrica, sendo composto por (ii.i) redução de R$ 16.866 mil nas transações realizadas no 
mercado de curto prazo e (ii.ii) aumento de R$ 10.554 mil nas operações de energia 
elétrica junto à controladora; e (iii) acréscimo de R$ 1.988 mil referente à receita de Gestão 
dos Ativos de Geração (GAG), motivada pelos efeitos da atualização monetária. Mais 
detalhes sobre o item (ii) estão comentados no item “transações de energia” apresentado 
a seguir. Custos da venda de energia: Os custos da venda de energia aumentaram em 
R$ 17.327 mil (24,0%) entre os anos em comparação, passando de R$ 72.096 mil em 2018 
para R$ 89.423 mil em 2019. Tal variação decorre, essencialmente, do comportamento dos 
componentes a seguir: a) Energia elétrica comprada para revenda e transações no 
mercado de energia de curto prazo: aumentos de R$ 1.184 mil (4,9%) e de R$ 11.098 
mil (170,7%), respectivamente, entre os anos em análise, totalizando R$ 12.282 mil. Mais 
detalhes sobre as variações estão comentados no item “transações de energia” 
apresentado a seguir. b) Materiais e serviços de terceiros: acréscimo de R$ 4.495 mil 
(39,5%) entre 2018 e 2019, motivado, substancialmente, por aumentos nos custos de (i) 
manutenção, relacionados a GAG melhorias; (ii) engenharia, arquitetura e topografia; (iii) 
gestão ambiental; (iv) transmissão de dados; (v) advocacia; e (vi) comunicação e 
telecomunicação. Esses acréscimos foram parcialmente atenuados pela redução nos 
custos com Contrato de O&M de Usinas e de Linhas de Transmissão de Conexão. 
c) Royalties: acréscimo de R$ 1.385 mil (77,9%) entre os anos de 2018 e 2019, motivado, 
principalmente, pelo acréscimo na geração hidrelétrica observada entre os períodos em 
análise e o reajuste de 4,5% da Tarifa Atualizada de Referência (TAR) em 2019. 
d) Encargos do uso da rede elétrica e conexão: decréscimo de R$ 936 mil entre os anos 
em análise, decorrente, substancialmente, pela redução no volume de energia vendida no 
ACL observada entre 2018 e 2019. Transações de energia (incluem as transações 
realizadas no mercado de curto prazo): A Companhia vende a totalidade de sua garantia 
física destinada ao mercado livre à sua controladora, ENGIE Brasil Energia S.A. (“EBE”), 
cujo contrato de venda possui um mecanismo de ajuste de preço para mitigação de risco, 
que prevê que a compradora, a controladora, assuma os impactos decorrentes do 
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), o qual inclui a sazonalização da garantia 
física para fins de alocação de energia e o Fator de Ajuste de Garantia Física (Energia 
Secundária ou GSF). Na receita com operações de energia elétrica houve decréscimo de 
R$ 6.312 mil, enquanto no custo, acréscimo de R$ 12.282 mil, ocasionando redução de 
R$ 18.594 mil no lucro bruto da Companhia. Esta redução é resultado da estratégia de 
sazonalização adotada pela Companhia nos anos comparados, tendo ocasionado a 
redução da energia vendida no mercado de curto prazo e o aumento de compras neste 
mesmo mercado, impactando o lucro bruto da Companhia no montante de R$ 27.964 mil. 
Adicionalmente, a Companhia efetuou compras de energia em 2019 em montante 
R$ 1.184 mil superior à 2018. Haja vista o mecanismo de mitigação descrito anteriormente, 
estes efeitos foram parcialmente atenuados pelo aumento de 13,4% do preço médio líquido 
de venda à controladora, passando de R$ 156,48/MWh em 2018 para R$ 177,40/MWh, 

o que ocasionou um aumento de R$ 10.554 mil na receita da Companhia.
Ebitda
Refletindo os efeitos mencionados anteriormente, o Ebitda de 2019 foi de R$ 216.553 mil,  
R$ 4.292 mil (1,9%) abaixo do apurado em 2018, que foi de R$ 220.845 mil.

(1,9%)
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Resultado financeiro
Em 2019, as receitas financeiras atingiram R$ 2.534 mil (R$ 5.486 mil em 2018), redução 
de R$ 2.952 mil (53,8%) entre os anos comparados, principalmente devido à redução nas 
receitas com aplicações financeiras. As despesas financeiras foram de R$ 67.738 mil 
(R$ 61.764 mil em 2018), aumento de R$ 5.974 mil (9,7%) entre os anos comparados, 
impactadas, principalmente, pelo aumento do IPCA, promovendo elevações na variação 
monetária e no ajuste a valor justo. Esses efeitos foram parcialmente atenuados por 
reduções nos juros de dívidas, tendo em vista que o saldo médio de dívida foi menor em 
2019, quando comparado à 2018. Imposto de renda (IR) e Contribuição Social (CSLL). 
No ano de 2019, essas despesas aumentaram R$ 15.933 mil (51,6%), passando de 
R$ 30.866 mil em 2018 para R$ 46.799 mil em 2019, em decorrência, principalmente, do 
acréscimo do lucro antes dos tributos e dos efeitos motivados pela alteração no regime de 
tributação ocorrida em 2019, quando a Companhia aderiu ao lucro real (2018 - lucro 
presumido). Lucro líquido: O lucro líquido de 2019 foi de R$ 90.854 mil, R$ 29.220 mil 
(24,3%) inferior aos R$ 120.074 mil apresentados no ano anterior, consequência da 
combinação dos itens apresentados anteriormente.
6. Gestão Socioambiental: A UHE Miranda, quando operada pelo antigo proprietário, 
possuía as certificações ISO 9001 (Qualidade) e 14001 (Gestão Ambiental) e ainda 
OSHAS 18001 (Saúde e Segurança). Com a transferência do ativo, as certificações são 
perdidas, havendo a necessidade de haver novos processos de certificação, pautados pela 
cultura, modelo de gestão, políticas e procedimentos da nova operadora. A Administração 
da Companhia está engajada em realizar as adaptações estruturais eventualmente 
necessárias, bem como a aculturação e capacitação dos recursos humanos direta e 
indiretamente envolvidos na operação da Usina para que em breve possam ser 
reconduzidos os processos de certificação acima citados, dado que a controladora, ENGIE 
Brasil Energia, possui tais certificações em 12 Usinas em todo o país, o que indica que as 
condições básicas já estão estabelecidas. A Usina possui os seguintes programas 
socioambientais, executados por liberalidade da Companhia (não são condicionantes 
legais): a) Programa de Monitoramento de Focos Erosivos; b) Programa de Reflorestamento 
Ciliar; c) Programa de Monitoramento de Qualidade da Água; d) Afugentamento e Resgate 
de Peixes nas Paradas de Máquinas; e) Monitoramento da Ictiofauna; f) Programa de 
Peixamento; g) Operação da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - Jacob; 
h) Programa de Educação Ambiental; i) Acervo Arqueológico.
7. Recursos Humanos: A Companhia possui empregados alocados diretamente na Usina 
e sua administração é realizada pela controladora ENGIE Brasil Energia. A Companhia 
reembolsa a controladora das despesas com o pessoal.
8. Direitos dos Acionistas: O detentor de cada ação ordinária tem direito de voto em 
assembleia geral ordinária ou extraordinária; de receber dividendos mínimos obrigatórios 
equivalentes a 10% do lucro líquido ajustado, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas; 
de fiscalizar a administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social; e de retirar-se 
da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
9. Serviços de Auditoria: A Companhia informa que os auditores independentes da 
Companhia, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, não prestaram serviços 
não relacionados à auditoria independente em 2019.
10. Agradecimentos: A Administração da Companhia agradece a contribuição de seus 
fornecedores, clientes, parceiros, acionistas, instituições financeiras, entidades 
governamentais, órgãos reguladores e a todos aqueles que contribuíram para a criação da 
Companhia e seu desempenho no ano de 2019.

A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018  (Em milhares de reais)
Ativo Nota 31.12.2019 31.12.2018
Ativo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 48.851 11.452
 Contas a receber de clientes 4 23.135 25.885
 Ativo financeiro de concessão 5 112.449 105.337
 Outros ativos circulantes 737 1.733

185.172 144.407
Ativo Não Circulante
 Realizável a Longo Prazo
  Ativo financeiro de concessão 5 915.557 879.748
  Outros ativos não circulantes 54 3.337

915.611 883.085
Imobilizado 2.635 7.302
 Intangível 6 381.660 395.269

1.299.906 1.285.656

  
Total 1.485.078 1.430.063

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2019 31.12.2018
Passivo Circulante
 Fornecedores 5.111 4.806
 Dividendos 11 106.701 22.063
 Debêntures 8 69.223 66.292
 Imposto de renda e contribuição 
  social a pagar 17.715 3.260
 Outras obrigações fiscais e 
  regulatórias 3.703 3.707
 Outros passivos circulantes 2.365 126

204.818 100.254
Passivo não Circulante
Debêntures 8 560.646 615.325
 Imposto de renda e contribuição 
  social diferidos 9 40.940 21.958
 Outros passivos não circulantes 7.765 1.176

609.351 638.459
Patrimônio líquido
 Capital social 10 582.663 582.663
 Reservas de lucros 10 88.246 6.024
 Dividendos adicionais propostos 11 – 102.663

670.909 691.350
Total 1.485.078 1.430.063

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de forma diferente)
Nota 31.12.2019 31.12.2018

Receita Operacional Líquida 12 293.104 279.941
Custos da energia vendida
 Energia elétrica comprada para revenda (25.404) (24.220)
 Transações no mercado de energia de curto prazo (17.599) (6.501)
 Materiais e serviços de terceiros (15.865) (11.370)
 Depreciação e amortização (13.696) (13.627)
 Encargos de uso da rede elétrica (6.441) (7.377)
 Pessoal (5.428) (4.496)
 Royalties (3.164) (1.779)
 Outros custos operacionais (1.826) (2.726)

(89.423) (72.096)
Lucro Bruto 203.681 207.845
Despesas operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas (824) (627)
Lucro antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 202.857 207.218
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 13 2.534 5.486
 Despesas financeiras 13 (67.738) (61.764)

(65.204) (56.278)
Lucro antes dos Tributos sobre o Lucro 137.653 150.940
 Imposto de renda e contribuição social
 Corrente 14 (27.817) (10.590)
 Diferido 14 (18.982) (20.276)

(46.799) (30.866)
Lucro Líquido do Exercício 90.854 120.074
Lucro por ação Básico e Diluído - Em Reais 10 0,15593 0,20608

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

31.12.2019 31.12.2018
Lucro Líquido do Exercício 90.854 120.074
Resultado Abrangente do Exercício 90.854 120.074

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

31.12.2019 31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 137.653 150.940
Conciliação do lucro com o caixa gerado nas operações:
 Remuneração do ativo financeiro de concessão (145.289) (127.802)
 Depreciação e amortização 13.696 13.627
 Juros e variação monetária 65.066 60.552
 Outros 1.730 (101)
Lucro antes dos tributos ajustado 72.856 97.216
Redução (aumento) nos ativos
 Contas a receber de clientes 3.219 (22.938)
 Ativo financeiro de concessão 102.368 111.096
 Outros ativos 8.691 (1.705)
Aumento (redução) nos passivos
 Fornecedores 305 4.707
 Outras obrigações fiscais e regulatórias (49) 2.920
  Outros passivos 1.209 1.289
Caixa líquido das operações 188.599 192.585
Pagamento de juros sobre debêntures (43.804) (56.266)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (11.215) (7.037)
Caixa líquido das atividades operacionais 133.580 129.282
Atividades de investimento
 Aplicação no imobilizado e no intangível (3.109) (7.302)
Caixa líquido das atividades de investimento (3.109) (7.302)
Atividades de financiamento
 Integralização de capital – 90
 Emissão de debêntures – 668.272
 Pagamento de notas promissórias – (780.000)
 Pagamento de debêntures (66.415) –
 Dividendos pagos (26.657) –
 Outros – 222
Caixa líquido das atividades de financiamento (93.072) (111.416)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 37.399 10.564
Conciliação do caixa e equivalentes de caixa
 Saldo inicial 11.452 888
 Saldo final 48.851 11.452
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 37.399 10.564
As informações adicionais sobre as transações que não afetam o caixa e equivalentes de 
caixa estão apresentadas na Nota 18 - Informações complementares ao fluxo de caixa.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

Capital social Adiantamento para  
Futuro Aumento  

de Capital (AFAC)

Reservas de lucros Dividendos  
adicionais 
propostos

Lucros 
acumulados

Patrimônio 
líquidoNota

Capital social 
subscrito

Capital social a 
integralizar

Reserva  
legal

Reserva de  
retenção de lucros

Saldos em 31.12.2017 100 (90) 582.563 20 – 9.590 – 592.183
Integralização de capital 10 – 90 – – – – – 90
Capitalização de AFAC 10 582.563 – (582.563) – – – – –
Dividendos adicionais de 2017 creditados 11 – – – – – (9.590) – (9.590)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 120.074 120.074
Destinações propostas à AGO:
- Reserva legal 10 – – – 6.004 – – (6.004) –
- Dividendos mínimos obrigatórios 11 – – – – – – (11.407) (11.407)
- Dividendos adicionais propostos 11 – – – – – 102.663 (102.663) –
Saldos em 31.12.2018 582.663 – – 6.024 – 102.663 – 691.350
Dividendos adicionais de 2018 creditados 11 – – – – – (102.663) – (102.663)
Lucro líquido do exercício – – – – – – 90.854 90.854
Destinações propostas à AGO:
- Reserva legal 10 – – – 4.542 – – (4.542) –
- Dividendos 11 – – – – – – (8.632) (8.632)
- Reserva de retenção de lucros 10 – – – – 77.680 – (77.680) –
Saldos em 31.12.2019 582.663 – – 10.566 77.680 – – 670.909

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
31.12.2019 31.12.2018

Geração do Valor Adicionado
 Receita bruta de vendas 308.739 287.195

308.739 287.195
(–) Insumos
Energia elétrica comprada para revenda (25.404) (24.220)

Transações no mercado de energia de curto prazo (17.599) (6.501)

  Materiais e serviços de terceiros (16.433) (11.897)

  Encargos de uso de rede elétrica e conexão (6.441) (7.377)

  Outros (1.750) (1.687)

(67.627) (51.682)
Valor Adicionado Bruto 241.112 235.513
 Depreciação e amortização (13.696) (13.627)

Valor Adicionado Líquido Gerado 227.416 221.886
Valor Adicionado Recebido em Transferência
 Receitas financeiras 2.534 5.486

Valor Adicionado a Distribuir 229.950 227.372

31.12.2019 % 31.12.2018 %
Distribuição do Valor Adicionado
Remuneração:
Do trabalho
Remuneração e encargos 3.115 1,4 2.551 1,1
Benefícios 739 0,3 749 0,3
Participação nos resultados 510 0,2 256 0,1
FGTS 200 0,1 182 0,1

4.564 2,0 3.738 1,6
Do governo
Impostos federais 62.912 27,4 38.456 16,9
Impostos estaduais 6 – – –
Encargos setoriais 3.680 1,6 3.239 1,4

66.598 29,0 41.695 18,3
Do capital de terceiros
Juros e variação monetária de debêntures
 e hedge e notas promissórias 65.525 28,4 61.329 27,0
Aluguéis 206 0,1 101 –
Outras despesas financeiras 2.203 1,0 435 0,2

67.934 29,5 61.865 27,2
Do capital próprio
Reserva legal 4.542 2,0 6.004 2,6
Dividendos 8.632 3,7 114.070 50,3
Reserva de retenção de lucros 77.680 33,8 – –

90.854 39,5 120.074 52,9
229.950 100,0 227.372 100,0
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