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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 
 
Aos Quotistas e Diretores da 
MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.  
São Paulo - SP 

 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MG3 
Infraestrutura e Participações Ltda. (Empresa), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 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, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

 

Em nossa opinião, exceto pelo efeito do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da MG3 
Infraestrutura e Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

 
Base para opinião com ressalva 
Não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre o valor 
contábil do investimento da Companhia na Lyon Capital I Fundo de Investimento em 
Participações Infraestrutura (FIP) em 31 de dezembro de 2020 em razão de não termos 
tido acesso nem às demonstrações financeiras auditadas, nem aos papéis de trabalho do 
auditor independente do referido fundo de investimento. Consequentemente, não nos foi 
possível determinar se haveria necessidade de ajustar o investimento da Companhia 
apresentado no montante de R$ 3.142 mil no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2020 e no valor liquido de perda reconhecido no resultado do exercício na rubrica de 
outras despesas no montante de R$16.671 mil resultante da transferência das ações da 
LC Energia Holding S.A. para a Lyon Capital I Fundo de Investimento em Participações 
Infraestrutura (FIP).  
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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 intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e 
suas controladas, 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 de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, 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 individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa 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 Empresa e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. 

 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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 da 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 

individuais e consolidadas, 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. 
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• 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 Empresa e 
suas controladas. 
 

• 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 Empresa e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 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 Empresa e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional. 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das Empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. 
 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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. 

 
 
São Paulo, 02 de junho de 2021 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC SP014428/O-6 
 
 
 
 
Daniel A. da S. Fukumori     
Contador CRC 1SP245014/O-2 



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.
Balanços Patrimoniais | Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Valores expressos em milhares de reais

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ativo 
Ativo circulante 
  Caixa e Equivalentes de Caixa 6 1.317                1                              1.901                  35.121                     
  Créditos tributários e outros 121                   123                          131                     333                          
  Despesas Antecipadas 7 -                    -                           -                      195                          

1.438                124                          2.032                  35.649                     
Ativo não circulante 
  Ativo Contratual da Concessão 8 -                    -                           -                      36.774                     
  Despesas Antecipadas 7 -                    -                           -                      353                          
  Títulos e valores mobiliários 9 3.142                -                           3.142                  -                           
  Outros ativos 844                   800                          1.355                  1.016                       
  Contas á receber de partes relacionadas 16.a 17.016              6.694                       24.329                18.445                     
  Propriedade para Investimento 11 -                    -                           2.305                  3.050                       
  Outros Investimentos -                    -                           109                     1.152                       

  Investimentos em coligadas e controladas 10 96.436              97.192                     85.428                76.707                     
  Imobilizado 12 -                    -                           8.426                  34                            

117.438            104.686                   125.094              137.531                   

Total do ativo 118.876            104.810                   127.126              173.180                   

Passivo circulante 
Fornecedores 115                   51                            680                     347                          

    Empréstimos, financiamentos e Debêntures 13 126                   21.219                     126                     23.347                     
    Contas à pagar de partes relacionadas 16.b 9.997                -                           9.997                  -                           

Obrigações fiscais e outros 124                   2                              152                     57                            
Títulos à pagar e outros 15 8                       1                              2.765                  2.357                       

-                    -                           
10.370              21.273                     13.720                26.108                     

Não circulante 
  Empréstimos exterior 16.c 5.579                4.207                       5.579                  4.207                       
  Empréstimos, financiamentos e Debêntures 13 35.058              -                           35.058                55.300                     
  Tributos diferidos 14 -                    -                           -                      3.463                       
  Contas à pagar de partes relacionadas 16.b 1.782                3.346                       1.677                  4.893                       
  Títulos à pagar e outros 15 6.549                3.613                       8.668                  3.613                       
  Provisões para contingências 17 -                    -                           3.088                  2.390                       

48.968              11.166                     54.070                73.866                     

Patrimônio líquido 
   Capital social 18 16.347              16.347                     16.347                16.347                     
   Reserva de Capital (18.592)             2.221                       (18.592)               2.221                       
   Reserva de Lucros 61.783              53.803                     61.783                53.803                     
Total do passivo e patrimônio líquido 59.538              72.371                     59.538                72.371                     

Participação não controladores -                    -                           (202)                    835                          

Total do passivo e patrimônio líquido e Partcipação não 
controladores 59.538              72.371                     59.336                73.206                     

Total do passivo 118.876            104.810                   127.126              173.180                   

-                -                      -                  -                      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.
Demonstrações dos Resultados | Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Valores expressos em milhares de reais (R$)

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita Operacional Líquida 19 -                    -   216.638       33.873      

Custo Operacional 20 -                           -   (147.077)                 (30.697)                

Resultado Bruto -                      -                       69.561                    3.176                   

Despesas Operacionais

Despesas Gerais 21 (1.842)                 (707)                     (3.178)                     (1.854)                  

Equivalência patrimonial 10 b 31.739                 (2.540)                  (799)                        264                      

Outras despesas e receitas operacionais 22 (16.786)               1.292                   (17.523)                   (1.778)                  

Prejuízo antes do Resultado Financeiro 13.111                 (1.955)                  48.061                    (192)                     

Resultado financeiro

Receita Financeira 23 a 1                          8                          303                         542                      

Despesa Financeira 23 b (5.098)                 (1.786)                  (13.157)                   (3.988)                  

(5.097)                 (1.778)                  (12.854)                   (3.446)                  

Prejuízo antes do IRPJ e CSLL 8.014                   (3.733)                  35.207                    (3.638)                  

Imposto de renda e contribução corrente (34)                      -                       (39)                          (147)                     

Imposto de renda e contribução social diferido -                      -                       (24.383)                   -                       

Prejuízo líquido do exercício antes da Participação dos 
minoritários 7.980                   (3.733)                  10.785                    (3.785)                  

Acionistas controladores 10.785                    (3.785)                  

Acionistas Não controladores (2.805)                     52                        

Prejuízo do exercício 7.980                   (3.733)                  7.980                      (3.733)                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.
Demonstração do Resultado Abrangente | Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Valores expressos em milhares de reais (R$)

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Prejuízo do exercício 7.980                    (3.733)              7.980               (3.733)              

Outros resultados abrangentes -                        -                   -                  -                   

Prejuizo do exercício 7.980                    (3.733)              7.980               (3.733)              

Acionistas controladores 7.980                                  (3.733)                7.980               (3.785)

Acionistas Não controladores                2.805                     52 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Valores expressos em milhares de reais (R$)

  Capital 
social Reserva de capital Reversa de Lucros Lucros (Prejuízos 

Acumulados)
Total 

Controladora
Não 

Controladores
 Total 

Consolidado 

 Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Não auditado 16.347        57.536                     -                                 73.883              37                         73.920                 

Participação de acionistas não controladores 850                       850                       
Prejuízo líquido do exercício -              (3.733)                            (3.733)              (52)                        (3.785)                  
Ganho na Subscrição de Ações em Coligada -              2.221                       2.221                2.221                    
Destinação do Lucro do exercício: -                   -                       

Compensação do prejuizo com a reserva de lucros a realizar (3.733)                      3.733                              -                   -                        -                       
 Saldos em 31 de dezembro de 2019 16.347        2.221                       53.803                     -                                 72.371              835                       73.206                 

Participação de acionistas não controladores (3.842)                   (3.842)                  
Ganho na Alienação de Ações em Coligada -                       
Prejuízo líquido do exercício -              7.980                              7.980                2.805                    10.785                 

Compensação do prejuizo com a reserva de lucros a realizar 7.980                       (7.980)                            -                   -                        -                       
Transação de capital (20.813)                    (20.813)            (20.813)                
 Saldos em 31 de dezembro de 2020 16.347        (18.592)                    61.783                     -                                 59.538              (202)                      59.336                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício 7.980                  (3.733)              7.980           (3.733)         
Resultado na perda de controle investida (16.971)               6.218               (16.971)       -              
Equivalência patrimonial 1.903                  2.540               799              101             
Juros Empréstimos, financiamentos e Debêntures 3.716                  1.219               3.716           3.347          
Juros Emprèstimos exterior 206                     113                  206              113             
Juros mútuo -                      167                  164              167             
Variação cambial 1.166                  -                   1.166           -              
Imposto Diferido -                      -                   -              3.463          
Reversão Provisão -                      (358)                 -              -              
Perda na participaçao de investida Sol Maior 476                     -                   476              -              
Provisão de contingência Trabalhista -                      -                   699              2.390          
Outros (360)                    -                   (360)            89               

(1.884)                 6.166               (2.125)         5.937          
Variação nos saldos de ativos e passivos
Redução/(aumento) de Adiantamentos e outros -                      -                   (80)              -              
Redução/(aumento) de Despesas Antecipadas -                      -                   -              (60)              
Redução/(aumento) de Créditos tributários e outros 1                         (123)                 128              (246)            
Redução/(aumento) de  Contas á receber de partes relacionadas (5.999)                 (6.690)              (1.561)         (6.287)         
Redução/(aumento) de  Outros ativos -                      (800)                 (340)            63               
Redução/(aumento) de Outros Investimentos -                      -                   1.043           (1.152)         
Redução/(aumento) de  Fornecedores 64                       44                    361              131             
Redução/(aumento)  de Obrigações Fiscais e Outros 122                     (17)                   144              (104)            
Redução/(aumento) de Contas à pagar de partes relacionadas 8.433                  (4.899)              6.781           (3.352)         
Redução/(aumento) de  Títulos à pagar e outros 2.544                  1.295               4.901           3.961          
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 3.281                  (5.024)              9.251           (1.109)         

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições no Ativo Contratual -                      -                   -              (36.774)       
Adições  de Propriedade para Investimentos -                      -                   (5)                (3.050)         
Adições e baixas do ativo imobilizado -                      -                   (7.642)         23.879        
Aportes de capital em controladas e coligadas (9.998)                 (9.844)              (9.998)         (8.788)         
Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas e coligadas (2.211)                 (5.131)              7                  (21)              
Aquisição  investidas (5)                        (5)                -              
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades de investimentos

(12.214)               (14.975)            (17.643)       (24.754)       

Fluxo de caixa das atividades de financiamento -                   -              
Captação de Emprestimos e financiamentos 57.696                20.000             57.696         75.300        
Liquidação de Emprestimos e financiamentos (47.447)               -                   (47.447)       (14.325)       
Caixa líquido das atividades de financiamento 10.249                20.000             10.249         60.975        

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa 1.316                  1                      1.857           35.112        

Caixa e equivalentes no início do exercício 1                         -                   35.121         9                 
Saldo ajustado inicial (35.077)       -              
Caixa e equivalentes no fim do exercício 1.317                  1                      1.901           35.121        

-              
1.316                  1                      1.857           35.112        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

1 Contexto operacional  
A Entidade  MG3 Infraestrutura e Participações Ltda é uma “Holding”, constituída na forma de 
sociedade limitada, domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Entidade é na 
Avenida Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre D, 23º andar, no município de São Paulo – SP. As 
demonstrações financeiras da Entidade abrangem a Entidade e suas controladas (conjuntamente 
referidas como Grupo). O Grupo está envolvido primariamente no fornecimento de  infraestrutura de 
serviços públicos e privados e participação em outras sociedades empresárias, como acionistas ou 
quotista, inclusive como controlador. Seus principais investimentos são: 
 
Geração de Energia Renovável: 
 
Sol Maior Geradora de Energia S.A 
A UFV Sol Maior 2 sagrou-se vencedora do 1° Leilão de Energia de Reserva – LER de 2015, Leilão n° 
08/2015, realizado em 28 de agosto de 2015, que teve por objeto a contratação de energia de reserva 
proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte solar fotovoltaica. A planta tem 
capacidade instalada de 5MW e está em operação desde fevereiro de 2019. O projeto possui um 
contrato de 20 anos no mercado regulado com 1,2 MW médios de garantia física negociada com valor 
de R$ 357/MWh.  
 
A LC Energia Renovável Holding S.A (e suas investidas GD’s – NE nº2) 
 
Trata-se da expansão do complexo Sol Maior 2, sendo que a planta possui capacidade instalada de 
5MW e contratos de longo prazo com a BRK Ambiental (Saneatins) e a Claro S.A., para fornecimento 
de energia renovável no montante de 0,95 MW médios e 0,63 MW médios respectivamente. O projeto 
entrará em operação comercial em maio de 2021. 
 
Terminal Portuário 
O projeto destina-se a implantação de um Terminal de uso privado, visando à movimentação, entre 
importação e exportação de cargas nas modalidades de: granéis sólidos e líquidos, celulose, carga geral 
e containers. 
 
Concessionária de Iluminação Pública  
Prestação de serviço de iluminação pública nos Municipios de Aracaju/SE e Feira de Santana/BA, 
incluindo o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e 
manutenção da Rede Municipal de iluminação pública, em conformidade com as condições e 
especificações dos contratos de concessão a serem firmados entre as investidas e os Municípios de 
Aracaju e Feira de Santana. 
 
O prazo de concessão é de 13 anos, a prestação de serviço se iniciou na data do contrato de concessão, 
ou seja, em Aracaju/SE 09 dezembro de 2020 e em Feira de Santana/BA 07 de dezembro de 2020. As 
substituições das lâmpadas serão concluídas ao longo de 12 meses. 
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Capital Circulante Líquido – CCL: A Entidade apresentou no balanço consolidado em 31 de          
dezembro de 2020 capital circulante líquido negativo no montante de R$ 11.688. O principal 
fator deste cenário se deu em virtude do contrato de mútuo junto a empresa LC Investimentos 
Holding S.A que será liquidado atráves do instrumento particular de dação em pagamento em 
em 13 de janeiro de 2021 (nota explicativa nº16 b (ii)). 
 
A Administração da Entidade, seguindo o seu project finance, entende que possui liquidez 
satisfatória, e espera suprir a liquidez com recursos próprios através da operação das 
Companhias investidas. 
 

2 Relação das controladas e coligadas  
 
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras 
próprias e de suas controladas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta data na 
qual a Empresa obtém o controle, e continuam a ser consolidadas até a data que o controle 
deixa de existir. 
 
Os resultados das controladas, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, estão 
incluídos nas demonstrações do resultado. Os exercícios sociais e períodos de encerramento das 
controladas incluídas na consolidação são coincidentes com os da controladora. As práticas e 
políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas Empresas consolidadas. Saldos e 
transações entre as Empresas consolidadas, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas 
derivadas de transações com a Controladora ou entre controladas, são eliminados. Os resultados 
não realizados, oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial, 
são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Empresa na investida. 
 

Razão Social Localização 

  % de  
participação em 

31/12/2020 

% de 
participação em 

31/12/2019 Classificação 
 

31/12/2020 31/12/2019 Direta Indireta Direta Indireta 
 
LC Energia Holding S.A (i) São Paulo -SP Controlada Controlada - - 92% - 
FS Transmissora de Energia Elétrica S. A São Paulo -SP Controlada Controlada - - - 100% 
Colinas Transmissora de Energia Elétrica S.A São Paulo -SP Controlada Controlada - - - 100% 
Simões Transmissora de Energia Elétrica S.A São Paulo -SP Controlada Controlada - - - 100% 
LC Energia Renovável Holding - SA São Paulo -SP Controlada Controlada 40% - 40% - 
LS Energia I SA Miracema do  Tocantis -TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
LS Energia GD I SA Miracema do Tocantis-TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
LS Energia GD II SA Miracema do Tocantis-TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
LS Energia GD III SA Miracema do Tocantis-TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
LS Energia GD IV SA Miracema do Tocantis-TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
 
LS Energia GD V SA Miracema do Tocantis-TO Controlada Controlada - 40% - 100% 
MG3 Terminais Portuários Holding LTDA São Paulo -SP Controlada Controlada 100% - 100% - 
TUP Porto São Luís S.A. São Paulo -SP Coligada Coligada - 17% - 17% 
Concessionária de Iluminação Pública 
Conecta Aracaju (ii) São Paulo -SP Coligada Coligada 20% - - - 
Concessionária de Iluminação Pública 
Conecta Feira de Santana S.A (ii) São Paulo -SP Coligada Coligada 20% - - - 
        
Sol Maior Geradora de Energia - SA Miracema do Tocantis-TO Coligada Coligada 5%  17% - 

 
 

(i) Em 30 de dezembro de 2020, a Entidade alienou o total de 5.465.904 ações da LC Energia 
Holding para:  

 



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

11 

Acionistas  Número de Ações 
 
Roberto Bocchino Ferrari               1.477.613  
Nilton Bertuchi                1.875.779 
Rubens Cardoso da Silva                1.607.123 
Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior 505.389 
TOTAL                 5.465.904 

 
Nesta mesma data,  a Entidade  transferiu  o total de 4.378.096 ações,  bem como  as pessoas 
físicas, supra mencionadas, transferiram 5.465.904 ações, para o fundo Lyon Capital I Fundo de 
Investimento em Participações Infraestrutura. Assim, o Fundo Lyon Capital I Fundo de 
Investimento em Participações Infraestrutura passa a deter 100% do capital da LC Energia 
Holding S.A. 
 

(ii) Coligadas constituídas em novembro de 2020. 
 

(iii) Conforme previsto no artigo 10 do acordo de acionistas, que trata do desvio de geração da 
colidaga Sol Maior Geradora de Energia S.A, no primeiro ano de medição da geração de 
energia, a coligada gerou uma produção inferior ao acordado, dessa forma, em maio de 2020, a 
MG3 cedeu a participação de para a XP infra de forma a manter o reequilibrio econômico 
financeiro, passando a participação de 17% para 5%, veja a seguir os eventos demonstrados 
abaixo: 
 
 

Acionistas 2020 % 

Aumento 
de 

capital 
Compensação 

prejuízos 

Redução 
de 

capital 

  

 
Número 
de 
Ações     

      

MG3 Infraestrutura 
 
321.801 5,37% 15.905 (483.357) (450.628) 

 
 

3 Base de preparação  
 

3.1 Declaração de conformidade 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Empresa foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 02 de junho de 2021. 
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

3.2 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado. 
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3.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Entidade. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
 

3.4 Uso de estimativas e julgamentos 
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm 
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, individuais 
e consolidadas, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 

• Nota explicativa 08 - Ativo Contratual de Concessão 
 

• Nota explicativa 19 - Reconhecimento da receita operacional líquida : se a receita de transmissão 
de energia é reconhecida ao longo do tempo ou em um momento específico no tempo 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, é requerido que a Administração se baseie em estimativas para o registro de certas 
transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas 
 
Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Companhia e suas controladas revisam as estimativas e 
premissas pelo menos anualmente exceto quanto a redução ao valor recuperável que é revisada 
conforme critérios detalhados na nota 3.7. 
 

3.5 Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro 
de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos 
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal está incluída na  nota explicativa: 
 
Nota explicativa 14 - Tributos diferidos 
 

3.6 Mensuração a valor justo 
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo 
para ativos e passivos financeiros e não financeiros. 
 
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em 
uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma: 
 

• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. 

• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

O Grupo reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
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período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 

• Caixa e equivalentes de caixa – Mensuradas a valor justo por meio do resultado, sendo 
apresentadas no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas 
reconhecidas no resultado. 

• Fundo Lyon Capital I Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura – 
Constituído em 25 de novembro de 2019, sob a forma de condomínio fechado, é uma 
comunhão de recursos destinados a aquisição preponderante de ATIVOS ALVO e reger-se-á 
pelo regulamento interno, instrução CVM 578/16, pela Lei 11.478/2007, pelo código 
ABDCAP/ABVCAP/AMBINA e disposições legais e regulamentares pertinentes. O Fundo, 
conforme instrução CVM 578/16,  é um fundo de infraestrutura. É classificado como Tipo 3 
Diversificado. O Administrador do Fundo é a Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. O valor foi mensurado pelo custo de transferência (NE nº9). 

• Fornecedores empréstimos, financiamentos e debêntures – Mensurados pelo custo 
amortizado. 

3.7 Redução ao valor recuperável 
 
A Administração da Companhia e de suas controladas revisam o valor contábil líquido de seus 
ativos com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de que tais ativos 
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante 
recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, sendo a 
mesma reconhecida em contrapartida do resultado. 
 
Uma perda do valor recuperável anteriormente reconhecida pode ser revertida caso haja uma 
mudança nos pressupostos utilizados para determinar o valor recuperável do ativo, sendo a 
mesma também reconhecida no resultado. 
 
• Teste de redução ao valor recuperável - Ativos não financeiros 
 
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou a recuperação do valor contábil dos ativos 
não financeiros com base no seu valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa 
descontado da unidade geradora de caixa individual representativa do conjunto. 

Nesta base, para efeito do teste, foram definidos um conjunto de premissas de forma a 
determinar o valor recuperável do investimento: 
 

• Unidade geradora de caixa: LC Energia Holding S.A. 
• Base de determinação do valor recuperável: valor em uso – equity value 
• Prazo utilizado para fluxo de caixa: 30 anos (concessão). 
• Taxa média de correção: IPCA + WACC 9,02% a.a.. 

 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, após proceder ao teste de recuperabilidade dos 
ativos não financeiros, a Administração concluiu que o valor contábil líquido registrado dos 
ativos é recuperável e, portanto, não houve necessidade de registro de provisão para redução ao 
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valor recuperável. 
 

  
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, após proceder com a análise dos indicadores 
para teste de recuperabilidade dos ativos não financeiros, a Administração efetuou o teste de 
recuperabilidade para a controlada LC Energia Holding S.A e concluiu que o valor contábil 
líquido registrado dos ativos é recuperável e, portanto, não houve necessidade de registro de 
provisão para redução ao valor recuperável. 
 

4 Principais práticas contábeis 
As demonstrações financeiras da Entidade compreendem as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. 
 
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, exceto indicação ao contrário.  
 

4.1 Base de consolidação 
 

(i) Controladas 
O Grupo controla uma Empresa quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos 
variáveis advindos de seu envolvimento com a Empresa e tem a habilidade de afetar esses 
retornos exercendo seu poder sobre a Empresa. As demonstrações financeiras de controladas 
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo 
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
 

(ii) Perda de controle 
Quando a Empresa perde o controle sobre uma controlada, o Grupo desreconhece os ativos e 
passivos e qualquer participação de não controladores e outros componentes registrados no 
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda 
de controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer participação na antiga 
controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de 
controle. 
 

(iii) Transações eliminadas na consolidação 
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da 
mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja 
evidência de perda por redução ao valor recuperável. 
 

4.2 Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras e são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, 
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sendo apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou 
perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Para que uma aplicação financeira seja 
qualificada como equivalentes de caixa, ela precisa ter conversibilidade imediata em montante 
conhecido de caixa e estar sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, uma 
aplicação financeira normalmente se qualifica como equivalentes de caixa somente quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição. 
 

4.3 Reconhecimento e mensuração de receita e do ativo de contrato 
As controladas da Entidade  possuem contrato de concessão de transmissão de energia elétrica 
firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho relacionadas à 
construção e melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à operação e 
manutenção dessa infraestrutura. 
 
Os contratos de concessão estabelecem que mesmo após o cumprimento da obrigação de 
desempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão, dessa forma, as 
controladas da Entidade deve cumprir com a obrigação de desempenho de operação e 
manutenção com o objetivo de manter a disponibilidade da rede de transmissão de acordo com 
as exigências da ANEEL. Uma vez que o direito incondicional à contraprestação da receita de 
construção ou melhoria da infraestrutura depende do cumprimento da obrigação de 
desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em contrapartida de um ativo 
de contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa ser classificado 
como Contas a Receber (ativo financeiro), a medida que a Companhia passe a ter direito 
incondicional à caixa.  
 
Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão as controladas da Entidade será 
paga e remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados 
no contrato de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da 
infraestrutura de transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e 
melhoria da infraestrutura, operação e manutenção e também um componente de remuneração 
financeira pelo prazo do contrato . Entretanto, os contratos de concessão definem somente o 
valor total da RAP, isto é, não estabelecem o valor da RAP por obrigação de desempenho.  
 

(a) Reconhecimento e mensuração de receita 
As receitas provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas com base no 
CPC 47 (IFRS 15). Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para o 
reconhecimento da receita: 
 

• Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente. 

• Passo 2: Identificar as obrigações de desempenho definidas no contrato. 

• Passo 3: Determinar o preço da transação. 

• Passo 4: Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho previstas no contrato.  

• Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obrigação de 
desempenho. 

A companhia reconhece receita conforme descrito abaixo: 
 

(i) Receita de construção: a obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura é 
satisfeita ao longo do período de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo 
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mensurando o progresso em relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, 
com base no método de insumos. Essa receita é mensurada tendo como base os custos de 
construção incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos de uma margem de 
lucratividade estabelecida pela Administração da Entidade. Eventuais ganhos ou perdas 
decorrentes de eficiência ou ineficiências na construção são reconhecidos como custo de 
construção quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de entrada em operação 
antecipada são reconhecidos ao final do período de construção. 
 

(ii) Receita de remuneração do Ativo de Contrato: refere-se a juros reconhecidos com base no 
método linear que são mensurados com base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do 
ativo de contrato, que reflete uma transação de financiamento da construção da infraestrutura 
entre a Companhia e o Poder Concedente. A taxa de remuneração dos ativos de contrato das 
Companhias controladas pela LC Holding S.A é de 9,91% ao ano. 
 

(iii) Receita de operação e manutenção: seu reconhecimento tem início após o período de 
construção e entrada em operação da infraestrutura, à medida que a obrigação de operar e 
manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A receita é reconhecida ao longo do 
tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total dessa obrigação de 
desempenho, com base no método de insumos.  Essa receita é mensurada tendo como base os 
custos de operação e manutenção incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos 
de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais 
ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manutenção são 
reconhecidos como custo quando incorridos. Embora a receita seja reconhecida ao longo do 
tempo, o ciclo da receita de operação e manutenção é mensal. 
 

(b) Reconhecimento e mensuração do Ativo de concessão 
Conforme descrito acima o Ativo de concessão é reconhecido em contrapartida da receita de 
construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão. 
 
Adicionalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Companhia deve construir e 
efetuar melhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação a ser paga 
pelo Poder Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela 
Companhia ao longo do contrato de concessão. Como o contrato de concessão tem prazo de 30 
anos (conforme descrito na nota explicativa 1.1 a Companhia identificou a existência de 
componente de financiamento significativo nos contratos de concessão. 
 
O montante do Ativo de concessão é mensurado com base em uma modelagem financeira que 
desconta a valor presente os fluxos de recebimentos futuros provenientes da RAP, com base em 
uma taxa de juros que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos. 
Essa taxa considera os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. 
 
A receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a receita de remuneração 
do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao diferimento do 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. 
 

4.4 Receita de geração de energia elétrica renovável 
A receita nesse tipo de ambiente é composta por uma parcela fixa, cuja base de cálculo é a 
energia vendida (R$/MWh), e uma parcela variável (desvios de geração efetiva com relação à 
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energia contratada - fixa) sendo que tal mecanismo, possibilita o carregamento para os anos 
seguintes de déficits e compensações de energia que são reconhecidos de acordo com os 
critérios previstos pelo Power Purchase Agreement – PPA. 
 
Os principais critérios de reconhecimento e mensuração, estão apresentados a seguir: 
 
Reconhecimento de receita nota explicativa nrº19 (ii): a receita de geração de energia é 
reconhecida no período da transferência da energia para a rede. O valor mensal apurado da 
receita é reconhecido conforme relatório emitido pelo Sistema de Contabilização e Liquidação 
da CCEE. 
 

4.5 Receitas e despesas financeiras 
Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes de aplicações financeiras, 
mudanças no valor justo de instrumentos financeiros ativos, os quais são registrados através do 
resultado do exercício e variações monetárias e cambiais positivas sobre instrumentos 
financeiros passivos. 
 
As despesas financeiras compreendem basicamente os juros, variações monetárias e cambiais 
sobre passivos financeiros, recomposições dos ajustes a valor presente sobre provisões e 
mudanças no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado. 
Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de ativos qualificáveis são reconhecidos no resultado do exercício com base no 
método da taxa efetiva de juros. 
 
 
 
 
 
 

4.6 Ativo imobilizado 
 
Reconhecimento e mensuração 
O ativo imobilizado é mensurado ao custo histórico de aquisição ou construção de bens, 
deduzido das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) 
acumuladas, quando necessário. 
 
Os custos do ativo imobilizado correspondem aos gastos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, mão de obra e quaisquer outros 
custos para colocar o ativo no local e em condição necessária para que esses possam operar. 
Além disso, para os ativos qualificáveis, os custos de empréstimos são capitalizados. 
 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, são registradas como itens 
individuais (componentes principais) de imobilizado. 
 
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do 
item do imobilizado a que se referem, caso contrário, são reconhecidos no resultado como 
despesas. 
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Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação entre os 
recursos advindos de alienação com o valor contábil do mesmo são reconhecidos no resultado 
em outros resultados operacionais. 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido como tal, caso seja 
provável que sejam incorporados benefícios econômicos e que o custo possa ser medido de 
forma confiável e baixado o valor contábil do componente reposto por outro. E, quanto aos 
custos de manutenção, são reconhecidos no resultado quando incorridos. 
 
Depreciação 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens 
a qual a Empresa definiu uma vida útil de 20 anos que representa o período estimado pela 
Administração no qual o grupo de ativos operacionais fluirão em benefícios econômicos à 
Empresa. A depreciação é reconhecida no resultado como custo de operação. Dado a limitação 
legal imposta pelo prazo de autorização, os ativos são depreciados pelo menor período entre a 
vida útil estimada do bem e o prazo de autorização. 
 
A taxa de depreciação da planta fotovoltaica representa a vida til do ativo enquanto unidade 
operacional e inclui todos os gastos que foram necessários para a construção e início de 
operação da planta. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. 
 

4.7 Provisões 
Provisões são reconhecidas quando o Grupo  possuem uma obrigação presente (legal ou 
construtiva) resultante de um evento passado, cuja liquidação seja considerada como provável e 
seu montante possa ser estimado de forma confiável. A despesa relativa a qualquer provisão é 
apresentada na demonstração do resultado. 
 
O montante reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa do valor requerido para 
liquidar a obrigação na data do balanço, levando em conta os riscos e incertezas inerentes ao 
processo de estimativa do valor da obrigação. 
 

(i) Provisões para litígios 
Reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado 
de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor 
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de 
desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. 
 
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis, devido as 
imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade e suas controladas revisa e 
ajusta suas estimativas e premissas anualmente. 
 

4.8 Receitas e despesas financeiras 
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Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes de aplicações financeiras, 
mudanças no valor justo de instrumentos financeiros ativos, os quais são registrados através do 
resultado do exercício e variações monetárias e cambiais positivas sobre instrumentos 
financeiros passivos. 
 
As despesas financeiras compreendem basicamente os juros, variações monetárias e cambiais 
sobre passivos financeiros, recomposições dos ajustes a valor presente sobre provisões e 
mudanças no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado. 
Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de ativos qualificáveis são reconhecidos no resultado do exercício com base no 
método da taxa efetiva de juros. 
 

4.9 Imposto de renda e contribuição social 
Na Empresa e controladas, exceto as relacionadas no item (i), o imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada 
a 30% do lucro real do exercício. 
 

(i) Controladas 
 
 
MG3 Terminais Portuários Ltda  Controlada Direta 
LS   Energia GD I SA Controlada Indireta 
LS Energia GD II SA Controlada Indireta 

LS Energia GD III SA Controlada Indireta 

LS Energia GD IV SA Controlada Indireta 

LS Energia GD V SA Controlada Indireta 

LS Energia I SA Controlada Indireta 

 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente das controladas da Empresa 
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
presumido de 32 % sobre a Receita Bruta. A despesa com imposto de renda e contribuição 
social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido 
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou 
aos itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 
Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício, com base nas taxas de impostos vigentes na data das 
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. 
 
Os impostos correntes a pagar ou referente aos créditos são reconhecidos no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recuperados que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se 
houver. 
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Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 
 

4.10 Instrumentos financeiros 
 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 
Contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
 
Um ativo financeiro, a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo, ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
mais ou menos, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 
 

(ii) Classificação e mensuração subsequente 
 
Ativos financeiros 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao 
VJR. 
 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste 
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de 
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: 
 

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para 
receber fluxos de caixa contratuais; e 

• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

 
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: 
 

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de 
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros e; 

• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
 

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial, que não seja 
mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por 
investimento. 
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Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos 
financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma 
irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao 
custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um 
descasamento contábil que de outra forma surgiria. 
 
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio 
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro 
é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as 
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: 
 

• As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de 
receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a 
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou 
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio de venda de ativos; 

• Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo; 

• Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido 
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;  

• A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, 
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 
 

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para 
o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo. 
 
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
 
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamentos de principal e de juros 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do 
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um 
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
 
O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o 
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, o Grupo considera: 
 

• Eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; 

• Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 
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• O pré-pagamento e a prorrogação do prazo e; 

• Os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo) 
 

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o 
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de 
juros sobre o valor do principal pendente – o que pode incluir uma compensação razoável pela 
rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por 
um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de 
pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros 
contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do 
contrato) acumulados, mas não pagos, são tratadas como consistentes com esse critério se o 
valor justo do pré pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
 
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas 
 

Ativos financeiros a VJR 
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. 

Ativos financeiros a custo 
amortizado 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por 
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o 
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado. 

Instrumentos de dívida a 
VJORA 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de 
juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. 

Instrumentos patrimoniais a 
VJORA 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os 
dividendos   são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o 
dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca 
são reclassificados para o resultado. 

Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. 
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como 
tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao 
valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos 
financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
 

(iii) Desreconhecimento 
 
Ativos financeiros 
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando: 
 

• Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou  
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• Transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 
financeiro em uma transação em que: 

• Substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos ou; 

• O Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.  
 

O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses 
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 
 
Passivos financeiros 
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, 
caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. 
 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. 
 

(iv) Compensação 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente 
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 

5 Novas normas contábeis  
 

5.1 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
 

a. Contratos onerosos 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. 
A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras: 
 
Contratos Onerosos -custos para cumprir um contrato (Alterações ao CPC 25) 
As alterações especificam mais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de 
cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 
aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2022 para contratos 
existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação 
inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo 
de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme 
apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A companhia determinou que todos os 
contratos existentes em 31 de dezembro de 2020 serão concluídos antes das alterações entrarem 
em vigor. 
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Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC 38, CPC 38, CPC 40, 
CPC 11 e CPC 06) 
As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como 
resultado da reforma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos 
de caixa contratuais ou relações de Hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de 
referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem expediente prático 
para certos requisitos do CPCs supra referendados relacionados a: 
 
Mudança na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ativos financeiros, 
passivos financeiros e passivos de arrendamento e, contabilização de Hedge. A companhia 
planeja aplicar as alterações a partir de 1º de janeiro de 2021. A aplicação não terá impacto nos 
montantes reportados para 2020 ou períodos anteriores. 
 

5.2 Outras normas 
A administração da Companhia não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. São elas: 
 

(i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID 19 (Alteração ao CPC 06) 

(ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27) 

(iii) Referência à Estrutura conceitual (alterações ao CPC 15) 

(iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (alterações ao CPC 26) e, 

(v) IFRS 17 – Contratos de Seguros 

 
 

6 Caixa e equivalente de Caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras de curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 
mudança de valor. 

 
 Controladora  Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
 
Caixa e bancos 2  -  8  143 
Aplicações automáticas 1.315  1  1.893  15 
Fundo de Investimento - Caixa FIC 
Premium RF REF DI LP -  -  -  34.963 
  1.317  1  1.901  35.121 

 
Aplicações automáticas: Serviço que remunera diariamente o saldo disponível na conta 
corrente, com aplicações e resgates automáticos em CDB. As aplicações são realizadas após 
todos os lançamentos do dia com rentabilidade compatível ao do Certificado de Depósito 
Interbancário - CDI. 
 
Fundo de Investimento - Caixa FIC Premium RF REF DI LP: Busca rentabilidade 
compatível ao do Certificado de Depósito Interbancário - CDI através da alocação de recursos 
em cotas de fundos de investimento com carteira diversificada de ativos financeiros de taxas de 
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juros pós- fixadas e com baixo risco de crédito. As aplicações financeiras foram remuneradas à 
taxa média de 5,60% ao longo do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
 

7 Despesas antecipadas 
As despesas antecipadas referem-se aos valores pagos pelas controladas indiretas na aquisição 
de seguros de indenização junto à Pottencial Seguradora e Sompo Seguros, que representam em 
31 de dezembro de 2019 o valor de R$195 classificados no ativo circulante e R$353 no ativo 
não circulante. 
 

8 Ativo contratual de concessão - Consolidado   
 
  Consolidado 

  
 

31/12/2020   31/12/2019 

Ativo Contratual 
 

-  36.774 
 
 

 

Total 
(i) 

movimentação 
2020 saldo 2019 

Custo de Construção 177.400  147.077 30.323 
Margem Construção 62.923 60.049 2.874 
Receita financeira do ativo contratual 10.597 10402 195 
Gross-up de PIS e COFINS 24.494  21.112 3.382 
Total 275.414  238.640 36.774 

 
(i)  Saldo que deixou de ser consolidado em razão da transferência da participação para o Fundo Lyon, bem como 
a venda para terceiros(NE 2i). 

 
 

9 Títulos e valores mobiliários 
 
Em 30 de dezembro de 2020 a Empresa transferiu o total de 4.378.096 das suas ações com a 
controlada LC Energia Holding S.A, para o Fundo Lyon Capital I Fundo de Investimento em 
Participações Infraestrutura (NE nº 3.6). A transferência teve seu valor suportado pelo laudo de 
avalição da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, que resultou no valor unitário por ação de  
R$ 0,7176635 (zero virgula setenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e 
cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total da transação no montante de R$ 3.142. 
 

10 Investimentos 
 

a. Informações sobre as Empresas controladas e coligada 
As participações em controladas, foram avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, 
estão assim demonstradas: 

 
 Controlada  Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
 -  10.585  -  - 
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LC Energia Holding S.A 
LC Energia Renovável Holding - SA 2.176 308 - - 
MG3 Terminais Portuários Holding LTDA 83.990  85.430  -  - 
TUP Porto São Luís S.A. -  -  75.158  75.838 
Sol Maior Geradora de Energia - SA 267  869  267  869 
Concessionária de Iluminação Pública Conecta 
Aracaju 5.056  -  5.059  - 
Concessionária de Iluminação Pública Conecta Feira 
de Santana S.A 4.947  -  4.944  - 
  96.436  97.192  85.428  76.707 

 

 

 
b. Movimentação dos Investimentos 

 

 

 

 

 
Saldo em 31/12/2019  97.192 76.707 
 
Aporte de capital   10.003 10.003 
Aporte para futuro aumento de capital  2.211 (7) 
Equivalência patrimonial 31.739 (799) 
Custo na alienação de investidas sob controle comum  - NE º10.b (iii) (24.736) - 
Valor do ganho apurado pela laudo da APSIS, líquido do custo na 
transferência para o fundo de investimento NE nº10.b (iii)  3.080 - 
Baixa do investimento acumulado proveniente da transferência para o FIP NE 
nº10.a (iii)  (19.751) - 
Valor da capitalização no fundo (FIP) e reclassificado para o ativo não 
circulante – Fundo de Investimento– NE 9.  (3.142) - 
Perda investida Sol Maior – NE 10.b (v)  (476) (476) 
Outros  316 - 
 
Saldo em 31/12/2020  96.436 85.428 
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Dados das empresas investidas  

31/12/2020 

Investidas 
Total do 

ativo 
Total do 
passivo 

Total do 
patrimônio 

líquido 
Receita 

bruta 
Resultado do 

período 
Participação 

% 

Saldo de 
investimentos 

dez/2020 

 
Aporte para 

futuro 
aumento de 

capital 

Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial 

(DRE) 

Participação 
não 

controladores  
 
LC Energia Renovável Holding – S.A 11.420 9.446 1.974 - (200) 40% 2.176 2.310 (80) (202) 
MG3 Terminais Portuários Holding LTDA 87.395 3.405 83.990 - (1.697) 100% 83.990 9.093 (1.697) - 
Sol Maior Geradora de Energia – S.A 23.064 18.088 4.976 3.832 (1.107) 5% 267 - (126) - 
Concessionária de Iluminação Pública Conecta 
Aracaju (i) 25.284 - 25.284 - - 20% 5.056 - - - 
Concessionária de Iluminação Pública Conecta 
Feira de Santana S.A (ii) 24.731 - 24.731 - - 20% 4.947 - - - 
LC Energia Holding S.A (iii) - - - - 36.567 - - - 33.642 - 
 
Total 171.883 30.939 140.944 3.832 33.563 - 96.436 11.403 31.739 (202) 

 
(i) A Coligada foi constituida em novembro de 2020, com o capital social inicial de R$ 10 e na Assembleia Geral e Extraordinária de 12 

de novembro de 2020, foi deliberado o aumento de capital para e R$ 25.274. A Entidade conforme o boletim subscrição, subscreveu e 
integralizou 5.054.783 ações, no montante de R$ 5.054.  

 
(ii) A Coligada foi constituida em novembro de 2020, com o capital social inicial de R$ 10 e na Assembleia Geral e Extraordinária de 12 

de novembro de 2020, foi deliberado o aumento de capital para e R$ 24.721.A Entidade conforme o boletim subscrição, subscreveu e 
integralizou 4.944.204 ações, no montante de R$ 4.944.  

 
(iii) Em 30 de dezembro de 2020, os acionistas da MG3 Infraestrutura e Participações Ltda, alienaram o total de 5.465.904 (56% das ações) 

da investida LC Energia Holding S.A, para os outros acionistas do conglomerado econômico do grupo, veja o detalhamento a seguir:                               
 
Acionistas  Ações   Preço de Venda 
Roberto Ferrari  1.477.613   R$            1.060.429  
Nilton Bertuchi  1.875.779   R$            1.346.179  
Luiz Cantidio  505.389   R$               362.699  
Rubens Cardoso  1.607.123   R$            1.153.374  
   5.465.904      R$            3.922.680  
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A contraprestação recebida pela MG3 foi de R$ 3.922, que por caracterizar uma transação de capital (controle comum realizada entre 
sócios) a diferença entre a contraprestação recebida e o valor acumulado pelo método de equivalência patrimonial do investimento na 
data da transação de R$ 24.736 foi alocado na conta de reserva de capital no patrimônio líquido, sendo refletida a perda líquida de 
R$ 20.814. 
 

(iv) Nesta mesma data, a acionista MG3 Infraestrutura e Participações Ltda transferiu o total de 4.378.096 ações correspondentes ao total 
de 44% das ações remanescentes detidas da investida LC Energia Holding S.A para o fundo Lyon Capital I Fundo de Investimento em 
Participações Infraestrutura. A transferência teve seu valor suportado pelo laudo de avalição da Apsis Consultoria Empresarial Ltda, 
que resultou no valor unitário por ação de  R$ 0,7176635 (zero virgula setenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos 
e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total da transação no montante de R$ 3.142. A diferença entre o valor de laudo e o 
valor acumulado pelo método de equivalência patrimonial do investimento na data da transação de R$ 19.814 foi alocado no resultado 
do exercício no montante líquido de R$ 16.671. A alocação no resultado do exercício ocorreu no momento que a MG3 Infraestrutura e 
Participações S.A, deixou de possuir o controle da LC Energia Holding S.A, e passou e possuir influência significativa no FIP.  

 
(v) A participação da Empresa na investida Sol Maior passou de 17% para 5%, conforme nota explicativa Nº2, gerando uma perda no 

montante de R$ (476). 
 

Controladora 
31/12/2019 

 

Investidas 
Total do 

ativo 
Total do 
passivo 

Total do 
patrimônio 

líquido 
Receita 

bruta Resultado 
Participação  

do período 

Saldo de 
investime 

ntos 
dez/2019 

Aporte para 
futuro 

aumento de 
capital 

Resultado de 
Equivalê ncia 

Patrimoni al 
(DRE) Àgio

Participação não 
controladores 

           
LC Energia Holding S.A  68.940 57.438 11.502 - 763 92% 10.585 39 702 - 917 
LC Energia Renovável Holding - SA  4.362 4.136 226 - (137) 40% 308 362 (55) - (82) 
MG3 Terminais Portuários Holding LTDA 87.860 2.430 85.430 - (2.347) 100% 85.430 8.836 (2.347) 7.277 - 
Sol Maior Geradora de Energia - SA(iv) 23.753 18.618 5.135 3.339 (1.132) 17% 869 15 (481) - -
FS Transmissora de Energia Elétrica S. A (vi) - - - - (175) 0% - - (161) - - 
Colinas Transmissora de Energia Elétrica S. A (vi)  - - - - (103) 0% - - (95) - - 
Simões Transmissora de Energia Elétrica S. A (vi)  - - - - (112) 0% - - (103) - - 
 
Total 184.915 82.622 102.293 3.339 (3.243) - 97.192 9.253 (2.540) 7.277 835 

 
(vi) Em abril de 2019 a Empresa efetuou a alienação de 5.933.300 ações da controlada Sol Maior, correspondente a 83% de participação para 

a XP Infra II fundo de investimentos em participações em infraestrutura. O valor da venda foi de R$ 7.142, o custo foi de R$ 6.218, 
resultando no ganho de alienação de investimentos de R$ 924. 
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(vii) Integralização de capital, com ágio (direito de concessão), ocorrida na coligada Tup Porto de São Luís S.A, em 29 de novembro de 
2019 na AGE. 
 

 
(viii) Em agosto de 2019 a Empresa efetuou a alienação de 3.000 ações das controladas FS, Colinas e Simões, para a LC Energia Holding, 

correspondente a 92% de participação. O valor da venda foi de R$ 3, e foi baixado a provisão de perda no valor de R$ (558). 
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Consolidado 
31/12/2020 

Investidas 
Total do 

ativo 
Total do 
passivo 

Total do 
patrimônio 

líquido 
Receita 

bruta 
Resultado 

do período 
Participação 

% àgio 

Saldo de 
investimentos 

dez/2020 

 
Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial 

(DRE) 

Participação 
não 

controladores  
 
TUP Porto São Luís S.A. 468.362 73.655 394.707 - (3.915) 17% 7.277 75.158 (673) 319.549 
Sol Maior Geradora de Energia - SA 23.064 18.088 4.976 3.832 (1.107) 5%  267 (126) 4.709 
Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju 25.273  25.273   20%  5.056   
Concessionária de Iluminação Pública Conecta Feira de Santana S.A 24.731  24.731   20%  4.947   
 
  541.430 91.743 449.687 3.832 (5.022) 1 7.277 85.428 (799) 324.258 

 
Consolidado 
31/12/2019 

Investidas 
Total do 

ativo 
Total do 
passivo 

Total do 
patrimônio 

líquido Receita bruta 
Resultado 

do período 
Participação 

% àgio 

Saldo de 
investimentos 

dez/2019 

 
Aporte para 

futuro 
aumento de 

capital 

Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial 

(DRE) 

Participação 
não 

controladores  
 
TUP Porto São Luís S.A. 474.760 76.437 398.623 - 2.208 17% 7.277 75.838 6 380 322.785 
Sol Maior Geradora de Energia - SA 23.753 18.618 5.135 3.339 (1.132) 17% 869 15 (116) 4.266 
 
 Total        76.707 21 264 327.051 
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11 Propriedade para investimento 
Em setembro de 2019 foi adquirido, pela controlada  LC Energia Renovável Holding S.A o 
imóvel Fazenda Samambaia, no município de Miracema do Tocantins -TO, pelo valor justo de 
R$ 2.300, conforme matrícula 8.687, registrado no cartório de registro de imóveis. 

 
 Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019 

Imóvel Fazenda Samambaia (i) 
 

2.305  2.300 
Projeto Samambaia (ii) -  750 

 
 

2.305  3.050 
 

(i) Em 06 de setembro de 2019, foi firmado o Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis entre a 
controlada LC Energia Renovável e Paulo Corazzi, no qual a controlada adquiriu o imóvel fazenda Samambaia, 
situado no município de Miracema do Tocantins - TO. Esses projetos estão alocados como propriedade para 
investimento e são mensurados a valor justo. 
 

(ii) Em 27 de agosto de 2019, foi firmado o contrato de compra e venda de projetos Elétricos e outras avenças entre a 
controlada LC Energia Renovável e a Premier Brasil Ltda, do qual a controlada adquiriu os direitos que englobam os 
projetos do complexo Samambaia. Em 15 de dezembro de 2020 a controlada LC Energia Renovável aumentou o 
capital das investidas indiretas LS Energia GD I SA, LS Energia GD II SA , LS Energia GD III SA, LS Energia GD 
IV SA  e LS Energia GD V SA  mediante a conferência dos ativos, conforme laudo de avaliação, elaborado pela 
BPO Serviços Contábeis, no montante de R$ 750, sendo 150 para cada investida. 
 

12 Imobilizado 
 

 Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019 
 
Imobilizado em andamento 8.426  34 

  
Imobilizado em andamento    Movimentação    

 31/12/2020  Adição  Transferência  31/12/2019 

Adiantamento   6.671  6.671  -  - 
Custos   1.755  971  750  34 

Total   8.426  7.184  750  34 
 

13 Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 
  Controladora  Consolidado 

  
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
 
Notas promissórias 35.184  21.219  35.184  21.219 
Debêntures -    -  57.428 
  35.184  21.219  35.184  78.647 
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Passivo Circulante 126  21.219  126  23.347 
Passivo não Circulante 35.058  -  35.058  55.300 

 
a. Emprestimos nacionais 

 
 

Notas e 
circulação 

Encargos 
Financeiros 

Data de 
emissão 

Data de 
Vencimento Controladora  Consolidado 

     
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
1ª  emissão 20 100% DI + 9% 30/07/2019 24/07/2020 -  21.219              -    21.219 

3ª  emissão 1.310 12,6825% 15/12/2020 

06/10/2022 
05/11/2022  
05/12/2022 35.184  -  35.184   

     
 

35.184  21.219   35.184  21.219 
            
   Passivo Circulante          126   21.219           126       21.219  
   Passivo não Circulante     35.058               -        35.058               -   

 
Em 30 de julho de 2019, foi emitida a 1ª primeira emissão pública de notas promissórias 
comerciais da Empresa, em séria única, compreendendo um total de até 20 (vinte) notas 
promissórias, sendo R$ 20.000, sobre o valor nominal das notas comerciais incidiram juros 
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação percentual acumulada das 
taxas médias diárias dos DI -Depósitos interfinanceiros de um dia, acrescida de um spread ou 
sobretaxa de 9% (nove por cento), com vencimento em julho de 2020. Em julho de 2020, 
ocorreu a liquidação, mediante os  recursos obtidos na 2ª emissão de notas promissórias. 
 
Em 23 de julho de 2020, foi emitida a 2ª segunda emissão pública de notas promissórias 
comerciais da Empresa, em séria única, compreendendo um total de até 20 (vinte) notas 
promissórias, sendo R$ 22.696, sobre o valor nominal das notas comerciais incidiram juros 
remuneratórios prefixados de 18,16%, com vencimento em abril de 2021.  
 
Em 15 de dezembro de 2020, foi emitida a 3º emissão pública de notas promissórias, em 3 
(três) séries, sendo emitidas na 1ª primeira série 400 (quatrocentas) notas promissórias , 
correspondente a  R$ 4.000, na 2ª segunda série 800 (oitocentas) notas promissórias 
correspondente a R$ 20.000 e na 3ª terceira série 110 (cento e dez) notas promissórias 
correspondente a R$ 11.000, compreendendo um total de 1.310 (mil trezentas e dez) notas 
promissórias comerciais,  que perfazem o montante total de R$ 35.000. Sobre o valor nominal 
incidirão juros remuneratórios prefixados de 12,6825% ao ano, com vencimento em outubro de 
2022 na 1ª série, novembro de 2022 na 2º série e dezembro de 2022 na 3º série. 
 
Os recursos obtidos na 3ª emissão pública de notas promissórias, foram destinados 
integralmente para investimentos, capital de giro, e pagamentos de obrigações financeiras 
incluindo a liquidação antecipada da 2º emissão de notas promissórias. 
 
As garantias são: 
 

(i) Promessa de cessão fiduciária pela MG3 Terminais Portuários Holding LTDA, controlada da 
Empresa de: a) todos os direitos de crédito da MG3 Terminais Portuários, emergentes ou de 
qualquer forma relacionados ao contrato de compra e venda de ações ou outro instrumento de 
efeito similar (“CCVA”) que vier a ser celebrado entre MG3 Terminais Portuários de ações da 
de emissão daTup Porto São Luis S.A, incluindo, mas sem se limitar a, todos os créditos e 
recebíveis, atuais ou futuros, que  a MG3 Terminais Portuários detenha ou venha a deter frente ao 
comprador das ações de emissão da TUP em razão do CCVA; e) todos os direitos da MG3 
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Terminais Portuários, presentes ou futuros, em relação à uma conta corrente de movimentação 
restrita (“Conta Garantia”) por meio da qual os créditos detidos pela MG3 Terminais Portuários 
em razão do CCVA serão depositados, nos termos da Promessa de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças, que será celebrado entre Garantidora e 
Agente Fiduciário. 
 

(ii) Promessa de alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das quotas ou ações, conforme o 
caso, representativas do capital social de sociedade empresária propósito específico (“SPE”) a 
ser constituída indiretamente pela Emissora com o propósito específico de deter a totalidade das 
ações de emissão da LC Energia Holding S.A. 

 
(iii) todos os frutos, rendimentos, pagamentos, créditos e outros direitos econômicos e valores 

inerentes às quotas alienadas fi duciariamente ou a eles atribuíveis, gerados, declarados, 
distribuídos, pagos ou creditados a partir desta data, conforme Promessa de Alienação 
Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças (“Promessa de Alienação Fiduciária”) a 
ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário. 
 

(iv) Cessão fiduciária sob condição suspensiva de 100% (cem por cento) dos direitos econômicos 
que recaem e/ou venham a recair sobre a totalidade das ações de emissão da LC Energia. 
 
Movimentação patrimonial com os fluxos de caixa 
 

Captação 1º emissão - 30/07/2019 20.000 
Juros 1.219 

Saldo em 31/12/2019 
 

21.219 
 
Juros 1º emissão 1.477 
Liquidação 1º emissão - 23/07/2020 (22.696) 
Captação em 23/07/2020 22.696 
Juros 2º emissão 2.055 
Liquidação 2º emissão - 15/12/2020 (24.751) 
Captação 3º emissão 15/12/2020 35.000 
Juros 3º emissão 184 

Saldo em 31/12/2020 
 

35.184 
 

Cláusulas de vencimento antecipado 
Na cártula da nota promissória comercial, o titular poderá declarar antecipadamente vencidas as 
Obrigações Garantidas. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia está adimplente com as obrigações contratuais 
(covenants) qualitativas e quantitativas. 
 

b. Debêntures 
 

 
Notas e 

circulação Quantidade 
Valor da 
emissão 

Encargos 
Financeiros 

Data de 
emissão 

Data de 
Vencimento 

Consolidado 

 
 

31/12/2020 31/12/2019 
 
3ª emissão 553 100 530 IPCA + 9,5% 30/08/2019 30/08/2023  57.428 

       
 

             -   57.428 

      
 

Passivo Circulante       2.128  
      Passivo não Circulante     55.300  
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Em agosto de 2019, a controlada LC Holding S.A concluiu a 1ª emissão de Debentures, com a 
emissão de 553 (quinhentas e cinquenta e três) debêntures conversíveis em ações, sendo 
R$ 55.300 (cinquenta cinco milhões e trezentos mil), atualizadas mensalmente pelo IPCA, com 
vencimento em 30 de agosto de 2023. 
 
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa 
 

 Consolidado 
Captação 55.300 
Apropriação de juros sobre debêntures 2.128 
Saldo em 31/12/2019 referente ao passivo da LC 

Energia Holding S.A 57.428 

juros sobre debêntures - Resultado  7.672 

Pagamento de juros (6.254) 

Total 58.846 
 Saldo que deixou de ser consolidado em razão da 

transferência da participação para o Fundo Lyon, bem como 
a venda para terceiros(NE 2i). 

(58.846) 

Saldo em 31/12/2020 - 

 
14 Tributos diferidos 

Correspondem aos impostos diferidos apurados sobre as receitas, na aplicação do CPC 47. 
 
 Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019 

PIS Diferido 
 

-  607 
Cofins Diferido -  2.795 
CSLL Diferido -  16 
IRPJ Diferido -  45 

 
 

-  3.463 
 

  Total  
(i) 

 Movimentação 
2020 

 31/12/2019 

PIS 4.555  3.948  607 
COFINS 20.981  18.186  2.795 
Total Pis e Cofins 25.536  22.134  3.402 
CSLL 6.524  6.508  16 
IRPJ 18.122  18.077  45 
Total CSLL e IRPJ 24.646  24.585  61 

 
 50.182  46.719  3.463 

 
(i)  Saldo que deixou de ser consolidado em razão da transferência da participação para o Fundo Lyon, bem como 
a venda para terceiros(NE 2i). 
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15 Títulos à pagar e outros 

 
 Controladora  Consolidado 

Credores:        
Vision (i) 6.549  3.613  6.549  3.613 
Vision (ii) -  -  3.806  - 
Paulo Corazzi (iii) -  -  1045  1.800 
Premier Brasil (iv) -  -  -  550 
Outros 8  1  33  7 
 
Total 6.557  3.614   11.433   5.970 

            
Circulante 8  1  2.765  2.357 
 
Não circulante 6.549  3.613  8.668  3.613 

 
(i) A Vision Engenharia e Construção S.A, empresa que possui experiência em projetos de engenharia e em construção, 

resolveu   antecipar   recursos para a MG3 Infra, que totalizaram em dezembro de 2020 o montante de R$ 6.149 
(R$ 3.613- Dez/2019 

(ii) Valores decorrentes do contrato de mútuo entre a Vision Engenharia e Construção S.A e a investida LC Energia 
Renovável Holding S.A, firmado em setembro de 2020, com a liquidação mediante ao pagamento de  parcelas 
mensais até agosto de 2023, acrescidas de juros remuneratórios de 1,16% ao mês. Os juros incorridos durante o 
período de 2020, correspondem a R$ 164. 

(iii) Refere- se a valores a pagar das propriedades para investimento, veja detalhes na nota explicativa n° 11. 

(iv) Aquisição, cessão e transferência de todos os direitos dos Projetos do Complexo Samambaia, pelo montante de R$ 750, conforme 
Contrato de Compra e Cessão de Projetos Elétricos e Outras Avenças de 17 de agosto de 2019, firmado entre a Premier 
Brasil e a controlada LC Energia Renovável Holding S.A.Valores foram liquidados em 2019 e 2020. 

 
16 Partes relacionadas 

As transações com partes relacionadas divulgadas compreendem operações realizadas com     
pessoas ligadas que se caracterizam como tais em vista a relação mantida pela Empresa. 
 
A seguir demonstramos os saldos patrimoniais, do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 
em 2019. 
 
  



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

36 

a. Contas a receber - Ativo 
 

Créditos pessoas físicas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 
Paulo Remy Gillet Neto 275  112  11.574  11.760 
Matheus Marques Gillet 3.204  2.669  3.294  2.759 
Lucas Marques Gillet 487  487  488  488 
Nilton Bertuchi (i) e (ii) 1.659  0  1.734                -    
Rubens Cardoso da Silva (i) e (ii) 1.739  405  1.739                -    
Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior (i) e (ii) 446                       -   686  405 

 7.810  3.673  19.515   15.412 
Outros créditos        
LC Energia Renovável 4.565                       -   -  - 
Saturno Consultoria Administrativa e Participações Ltda 1.365                       -   1.608  - 

Lyon Capital Consultoria Adm. e Participações Ltda 1.593    
357   

1.605  367 

MMG Administração e Participações Ltda 567    
67   

533  69 

Lyon Capital Gestão de Recursos Ltda 698    
2.163   

631  2.163 

MG3 Investimentos 313                       -   313  - 

   PLM Empreendimentos Imobiliários Ltda                       -     
381   

                     -                        -  

Lyon Gás Power 21    21  381 
NEB Desenvolvimento imobiliário Ltda 35    35   

Ansônia Holding Ltda 49 
 

  
48   

48 
 

48 

Outros créditos -   
5   

20 
 

5 
 9.206  3.021 4.814   3.033 
       

 17.016   6.694  24.329   18.445 
 
 
 

b. Contas a pagar - Passivo 
  

 

 Controladora  Consolidado 
Contas a pagar 31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
Débitos pessoas físicas        
Roberto Bocchino Ferrari  -  (i) e (ii) 503  704  366  704 
Outros débitos 503  704  366  704 
LC Investimentos Holding SA  9.997    9.997   
LC Consultoria e Serv. de Natureza Empresarial Ltda 1.045  2.348  1.080  2.348 
NEB Desenvolvimento imobiliario Ltda   294             -     295 
Lyon Capital Gestão de Recursos Ltda                -     1.346 
PLM Empreendimentos Imobiliários Ltda  234    231   
Saturno Consultoria Adm. e Participações Ltda       200 

 11.276  2.642  11.308   4.189 
            

 11.779  3.346  11.674   4.893 
Circulante 9.997                       -     9.997                       -    

Não circulante 1.782  3.346  1.677  4.893 
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(i) Em 30 de dezembro de 2020 a empresa PLM Empreendimentos Imobiliários Ltda cedeu seus direitos do contrato 
de mútuo com as pessoas físicas para a Entidade, que totalizou R$ 615. Dessa forma,  conforme Instrumento 
Particular de Cessão de Créditos e Outras avenças, a Entidade passou a deter os créditos junto as pessoas físicas 
conforme abaixo evidenciado (a).  

 
(ii) Nesta mesma data, a Entidade também firmou o Contrato de mútuo com as pessoas físicas, conforme abaixo 

evidenciado (b), no montante de R$3.922, decorrente da venda das ações da investida LC Energia Holding S.A, 
NE nº10 b (iii). 

 
 (a) (b) Total  

Roberto Bocchino Ferrari   
166     1.060  

  
1.226  

Nilton Bertuchi   
211     1.346  

  
1.557  

Rubens Cardoso da Silva   
181     1.153  

  
1.334  

Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior      
57        363  

  
420  

Total   
615    3.922         4.537  

 
 

(iii) A liquidação parcial de R$ 9.503, será efetuada em  janeiro de 2021, através da dação em pagamento, onde a 
Entidade entregará  parte das ações detidas da investida Conecta Aracajú correspondente a 4.646.894 pelo  
montante de R$ 4.647 e da investida conecta Aracaju correspondente a 4.801.943 ações pelo montante de 4.802, 
para a LC Investimentos Holding S.A, restando em aberto o saldo de mútuo no valor de R$ 494. 

 
 

c. Empréstimos Exterior - Passivo não circulante 
Em 31 de dezembro de 2020 a Empresa apresenta saldo de R$ 5.579 (R$ 4.207– Dez-2019), na 
controladora e no consolidado, referente aos recursos captados no exterior, junto a Ether 
Investments LTD em 17 de julho de 2018, sobre os quais incidem variação do dólar e juros de 
3% (três por cento ao ano). 
 
Movimentação patrimonial com os fluxos de caixa 
 
Saldo em 31/12/2018 3.927 
 
Juros  113 
Variações cambiais 167 
Saldo em 31/12/2019 4.207 
 
Juros  206 
Variações cambiais 1.166 
Saldo em 31/12/2020 5.579 

 
d. Remuneração da Administração 

 
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a remuneração do pessoal chave da administração, que 
contempla a diretoria executiva, totalizou R$ 1.600 e R$ 1.200 respectivamente. 
 

17 Provisões para demandas judiciais 
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Em 31 de dezembro de 2020 a controlada MG3 Terminais Portuários Holding LTDA apresenta 
no consolidado o saldo de R$ 3.088 (R$ 2.390 – Dez/2019), correspondente a provisões para 
demandas judiciais, que são processos pleiteando o recebimento de verbas trabalhistas. 
 
As constituições das provisões para demandas judiciais são representadas pela avaliação 
periódica das demandas realizadas pelos assessores jurídicos da Empresa e representam a 
melhor estimativa.As contingências referem-se exclusivamente a processos trabalhistas, que a 
investida MG3 Terminais Portuários Ltda é parte na ação. Confome os consultores jurídicos 
contratados, a possibilidade de perda é possível e correspondem ao valor de R$ 3.157 em 31 de 
dezembro de 2020 (R$ 5.178 – Dez/2019), não registradas no balanço. 
 

18 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado até 31 de dezembro de 2020 
é  de R$ 16.347 representado por 16.347.309 (Dezesseis milhões trezentos e quarente e sete mil 
e trezentas e nove) quotas. 
 

 2020 2019 

Sócios 

 
 Número de 

Quotas  %  
 Número de 

Quotas  %  

Lucas Marques Gillet 
 

   8.173.655  50%    8.173.655  50% 
Matheus Marques Gillet    8.173.654  50%    8.173.654  50% 
 
Total 16.347.309 100% 16.347.309 100% 

 
b. Destinação do resultado e reservas   

Os lucros apurados no exercício terão a aplicação das seguintes regras, conforme estatuto da 
Entidade: 

(i) Dividendos 
Distribuição do lucro líquido da sequinte forma: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra 
destinação, na constituição do Fundo de Reserva Legal, até que o mesmo atinja 20% do Capital 
Social; b) 25% do saldo será distribuído dividendos. A EntidadeEntidadenão propôs o 
pagamento de dividendo visto que o lucro do exercício foi considerado como lucro não 
realizado, e consequentemente destinado a reserva de lucros a realizar. 
 

(ii) Reserva de lucros a realizar 
Constituída em razão do montante do lucro a realizar ter ultrapassado o dividendo mínimo. A 
parcela excedente foi destinada a reserva de lucros a realizar, cuja destinação será ratificada 
pelos acionistas na Assembleia Geral. Conforme artigo 197 da Lei 6.404/76, a reserva de lucros 
a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. 
 
 

19 Receita 
 
  Consolidado 

  
 

31/12/2020  31/12/2019 
  228.238  36.579 
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Receita de desenvolvimento de infraestrutura - CPC 47  
Receita de atualização financeira ativo contratual - CPC 47   10.402  195 
Receita de Energia Renovável   -  552 
Outras receitas  75  - 
(-) Deduções impostos  (22.077)  (3.453) 

  
 

216.638  33.873 

 
20 Custo operacional 

 
  Consolidado 

  
 

31/12/2020  31/12/2019 

Custo de desenvolvimento de infraestrutura - CPC 47  
 

(147.077)  (30.324) 
Custo Energia Renovável  -  (373) 
   (147.077)  (30.697) 

 
21 Gastos operacionais 

 
 Controladora  Consolidado 

 
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

Despesas com pessoal 
 

- (100) - (100) 
Serviços prestados por terceiros (1.794) (483) (2.564) (1.050) 
Viagens e alimentação - (16) (292) (347) 
Publicações e outras despesas (48)  (107)  (322)  (357) 
  (1.842)  (707)  (3.178)  (1.854) 

 

22 Outras despesas e receitas 
 
 
  Controladora  Consolidado 

 Nota 
 

31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
         
Ganho na transferência de ações para o fundo de investimento 10 a (iv) 3.080    3.080   
Baixa do investimento acumulado proveniente da 
transferência para o FIP NE nº10.a (iii) 10 a (iv) (19.751)    (19.751)   
 
Receita na alienação de investimentos  10 a (vi)   7.142    7.142 
Custo na alienação de investimentos  10 a (vi)   (6.218)    (6.218) 
Provisões trabalhistas 17 -  -  (699)  (2.390) 
Perda participação investida  (476)    (476)   
Outras receitas e despesas   361  368  323  (312) 
         
   (16.786)  1.292  (17.523)  (1.778) 
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23 Resultado financeiro 

 
 Controladora  Consolidado 

 
 

31/12/2020   31/12/2019   31/12/2020   31/12/2019 
Receitas Financeiras        
Receita de aplicações financeiras 1  8  303  542 
   1  8  303  542 
Despesas Financeiras        
Juros empréstimos (3.922)  (1.332)  (11.594)  (3.449) 
Juros contrato de mútuo -  (100)  (164)  (100) 
Variações cambiais (1.166)  (167)  (1.166)  (167) 
Juros e multa de mora (2)  (133)  (108)  (136) 
Outras  (8)  (54)  (125)  (136) 

 
 

(5.098)  (1.786)  (13.157)  (3.988) 
        
Resultado financeiro líquido (5.097)  (1.778)  (12.854)  (3.446) 

 
24 Instrumentos financeiros 

 
Gerenciamento dos riscos financeiros 
A Empresa mantém operações com certos instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando 
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 
 
A Empresa a não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de risco. 
 
A exposição na qual a controladora está exposta para os seguintes riscos resultantes de 
instrumentos financeiros: 
 

(i) Risco de crédito 

(ii) Risco de liquidez 

(iii) Risco de taxa de juros 

(iv) Risco operacional 

(v) Risco de capital 
 

Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa a cada um dos riscos 
mencionados, os objetivos, as práticas e os processos para a mensuração e gerenciamento de 
risco, e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo 
dessas demonstrações financeiras. 
 
Estrutura de gerenciamento de risco 
Os principais fatores de risco a que a Empresa está exposta refletem aspectos estratégico- 
operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais são endereçados pelo 
modelo de gestão da controladora. 
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Os riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos 
financeiros utilizados pela Empresa. Esses riscos são administrados por meio de 
acompanhamento da Administração que atua ativamente na gestão operacional da Empresa. 
 

(i) Risco de crédito 
É o risco de a Empresa incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em 
um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações 
contratuais. 
 
Exposição a riscos de crédito 
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. O valor 
contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito está 
apresentado a seguir: 
 
 
 
 
 
 
Aplicações financeiras 
 

  Controladora  Consolidado 

   
31/12/2020 

  
31/12/2019   31/12/2020 

  
31/12/2019  Nota 

 
  2 

 
- 

 
8 
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Caixa e bancos  
Aplicações financeiras   6 1.315  1  1.893  34.978 
Fundo de Investimento   9 3.142                -   3.142                -  

 
 4.459  1  5.043  35.121 

 
 
A Empresa centraliza suas operações com as instituições financeiras de primeira linha, com 
baixo risco e em papéis de alta liquidez. 
 

(ii) Risco de liquidez 
É o risco em que a controladora poderá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. 
 
A política da Empresa, tem por objetivo garantir a liquidez dos investimentos aplicados em 
bancos de primeira linha e, para cumprir com suas obrigações vincendas, visando mitigar o 
risco. 
 
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros: 
 
Controladora  Valor 3 meses 3_12 Até 5 anos 
31 de dezembro de 2020 Nota contábil ou menos meses  

Passivos financeiros 
não  derivativos  
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Fornecedores 
 

115 115               -               -  

Empréstimos Nacionais (nota 
promissória) 13 a.   

35.184                -                -         35.184  

Empréstimos exterior (Ether) 16 c.   
5.579  

           5.579  

Contas à pagar de partes relacionadas 16 b   
11.779           9.502            2.277   

Títulos á pagar 15   
6.557                  8            6.549  

 
 59.214 9.625          2.277  47.312 

 

Consolidado   Valor 3 meses 3_12 Até 5 anos 
31 de dezembro de 2020 Nota contábil ou menos Meses  

Passivos financeiros não derivativos          
Fornecedores  680 680               -               -  
Empréstimos Nacionais (nota promissória) 13 a. 35.184               -                -  35.184 
Empréstimos exterior (Ether) 16 c. 5.579               -                -  5.579 

Contas à pagar de partes relacionadas 16 b 11.674          9.502    
2.172               -  

Títulos á pagar 15 11.433             238    
1.483  9.712 

 
 64.550 10.420 3.655 50.475 

 

Controladora Valor 3 meses 3_12 Até 5 anos 
31 de dezembro de 2019 Nota contábil ou menos meses  

Passivos financeiros não derivativos        

Fornecedores 
 

51 51 
  

Empréstimos Nacionais (nota promissória) 13 a. 21.219  21.219  
Empréstimos exterior (Ether) 16 c. 4.207  

 4.207 

Contas à pagar de partes relacionadas 16 b   
3.346   

3.346  

Títulos á pagar 15   
3.614   

 3.614 

  32.437 51 24.565 7.821 
 

Consolidado  Valor 3 meses 3_12 Até 5 anos 
31 de dezembro de 2019 Nota contábil ou menos Meses  
Passivos financeiros não derivativos         
Fornecedores                 347              347    
Empréstimos Nacionais (nota promissória) 13 a.            21.219           21.219   
Empréstimos exterior (Ether) 16 c.              4.207             4.207  
Debêntures 13 b.            57.428           2.128          55.300  
Contas à pagar de partes relacionadas 16 b              4.893             4.893   
Títulos á pagar 15              5.970             1.312           4.658  
  94.064 2.475 27.424 64.165 

 
(iii) Risco de taxa de juros 

Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por 
juros da Empresa era: 
 



MG3 Infraestrutura e Participações Ltda. 
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

 

43 

Instrumentos de taxa variável  Controladora  Consolidado 

Ativos financeiros Nota 
 

31/12/2020  31/12/2019   31/12/2020  31/12/2019 
              
Aplicações financeiras  6 1.315  1  1.893  34.978 

  
 

1.315  1  1.893  34.978 
                
  Controladora  Consolidado 

Passivos financeiros Nota 
 

31/12/2020  31/12/2019   31/12/2020  31/12/2019 
                
Empréstimos Nacionais 13a. 35.184  21.219  35.184  21.219 
Empréstimos exterior 16c. 5.579  4.207  5.579  4.207 
Debêntures 13b. -  -  -  57.428 

  
 

40.763  25.426  40.763  82.854 
 
Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável 
A nota promissória, emitida pela MG3 Infraestrutura em dezembro de 2020, tem valor nominal 
global de R$ 35.000, cuja remuneração é composta por uma taxa anual pactuada no momento 
da emissão. A remuneração e o valor nominal global serão pagos integralmente na data de 
vencimento da nota promissória. Uma alteração na taxa Selic, taxa básica de juros definida pelo 
Banco Central do Brasil, tem um impacto baixo no patrimônio e no resultado do exercício na 
data das demonstrações financeiras. A análise considera que todas as outras variáveis, 
especialmente quanto à moeda estrangeira, são mantidas constantes. A análise é conduzida com 
a mesma base para 2020. 
 
O empréstimo no exterior é uma operação de mútuo tomada pela MG3 Infraestrutura em julho de 
2018, tem valor nominal global de US$ 1.000, cuja remuneração é composta por uma taxa fixa 
anual pactuada no momento da emissão. A remuneração e o valor nominal global serão pagos 
integralmente na data de vencimento do mútuo. Uma alteração na taxa câmbio, tem um impacto 
no patrimônio e no resultado do exercício na data das demonstrações financeiras para 2020. 
 
A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de 
mercado sobre cada instrumento financeiro da Empresa. Não obstante, a liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à 
subjetividade contida no processo utilizado na preparação dessas análises. As informações 
demonstradas no quadro, mensuram contextualmente o impacto nos resultados da Empresa em 
função da variação de cada risco destacado. 
 
No quadro a seguir foram considerados cenários dos indexadores utilizados pela Empresa, com 
as exposições aplicáveis de flutuação de taxas de juros e outros indexadores até as datas de 
vencimento dessas transações, com o cenário I (provável) o adotado pela Empresa, baseado 
fundamentalmente em premissas macroeconômicas obtidas do relatório Focus do Banco 
Central, os cenários II e III com 25% e 50% de aumento do risco, respectivamente, e os cenários 
IV e V com 25% e 50% de redução, respectivamente. 
 
A análise de sensibilidade de variações nos rendimentos de aplicações financeiras e encargos 
sobre dívida dos empréstimos e debêntures 

 

    Desvalorização Valorização 
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  Taxa de 
Posição 

em Remoto Possível Provável Possível Remoto 
 Indexador juros a.a. 31/12/2020 (-50%) (-25%)   (+25%) (+50%) 
Aplicação 
financeira CDI  1 1  1  1  1  1  
Empréstimos 
financeiros PRE 12,68% 35.184 35.184  35.184  35.184  35.184  35.184  
Empréstimos 
Exterior USD 3,00% 5.579 2.790  4.184  5.579  6.974  8.369  

 
(iv) Risco operacional 

Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 
causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Empresa e de fatores 
externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências 
legais e regulatórias. 
 
A Empresa tem como objetivo a manutenção e constante atualização de seus processos, 
minimizando, assim, os riscos operacionais e consequentemente reduzindo os eventuais 
impactos no fluxo financeiro, e danos à sua reputação buscando eficácia de custos para evitar 
qualquer restrição operacional. 
 

(v) Risco de capital 
Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de assegurar suas atividades normais, 
além de manter uma estrutura de capital adequada para oferecer retornos aos acionistas e 
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para 
reduzir esse custo. 
 
Mensurações de valor justo 
Os ativos e passivos financeiros da Empresa podem sofrer variação de seu valor contábil. A tabela 
abaixo é uma comparação por classe do valor contábil e seu valor justo (“Fair Value”): 
 
Instrumentos financeiros “Não derivativos” 
 
Classificação dos instrumentos financeiros e valor justo 
A Empresa usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo dos ativos e 
passivos financeiros pela técnica de avaliação: 
 

• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.  

• Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

• Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

Apuração do valor justo: 
 
Nível 1 - As aplicações financeiras foram registradas com base no valor de resgate naquela 
data,  representando o melhor valor justo. 
 
O valor justo representa o valor pelo qual o ativo/passivo poderia ser trocado em uma 
transação corrente entre partes dispostas a negociar. 
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   Controladora 

     
 

31/12/2020 31/12/2019 
           

  Nota Nível 
Valor 

contábil   
Valor  
Justo 

Valor  
contábil  Valor Justo  

Valor justo por meio do resultado        
Bancos e aplicações financeiras 6 Nível 2 1.317  1 1 1 
        
Passivos Financeiros        
Custo amortizado        
Fornecedores  Nível 2 115  115 51 51 
Empréstimos Nacionais 13a. Nível 2 35184  35.184 21.219 21.219 
Empréstimos exterior 16c. Nível 2 5.579  5.579 4.206 4.206 

 
   Consolidado 

     
 

31/12/2019 31/12/2019 

  Nota Nível 

 
Valor 

contábil   
Valor 
Justo 

Valor 
contábil 

 Valor 
Justo  

Ativos Financeiros        
Valor justo por meio do resultado        
Bancos e aplicações financeiras 6 Nível 2 1.901  1.901 35.121 35.121 
Passivos Financeiros        
Custo amortizado        
Fornecedores  Nível 2 222  222 347 347 
Empréstimos Nacionais 13a. Nível 2 35.184 35.184 21.219 21.219 
Empréstimos exterior 16c. Nível 2 5.579 5.579 4.207 4.207 
Debêntures 13b. Nível 2 - - 57.428 57.428 

 
25 Efeitos não caixa nas atividades de financiamentos 

Não afetaram o caixa durante o periodo findo em 31 de dezembro de 2020, as transações 
apresentadas nas rubricas: 

 
a) Atividades de Investimentos e Ativos de Contrato,  no consolidado, onde a margem do 

custo de construção, no montante de R$ 19.042 (R$ 2.874 -dez/2019, conforme nota 
explicativa nº8, não afetaram o caixa durante o período findo em 31 de dezembro de 2020 
e 2019. 

b) Propriedade para investimentos, Imobilizado, no consolidado, no montante de 750, 
conforme nota explicativa nr. 10 (i). 

c) Partes relacionadas, na controladora e no consolidado no montante de 9.997, conforme 
nota explicativa 16.b.(i) 

d) Partes relacionadas, no montante de 4.537 , conforme nota explicativa 16.b.(iii) 
 
 
 

 
 

 
 

* * * 
 
 

Lucas Marques Gillet 
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