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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

Prezados Acionistas, 

Ao apresentar os resultados de 2019, a Belo Monte Participações S.A. reafirma seus 
princípios de sustentabilidade corporativa, sempre na busca do equilíbrio entre 
prosperidade econômica, responsabilidade ambiental e progresso social, com base 
em uma gestão eficiente, íntegra e ética. 

1. BELO MONTE PARTICIPAÇÕES S.A 

A Belo Monte Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, controlada 
100% pela Neoenergia S.A. A Companhia foi constituída em março de 2010 com a 
denominação “Bolzano Participações S.A.”, havendo a alteração para atual 
denominação social (“Belo Monte Participações S.A.”) em 15 de outubro de 2010. Esta 
empresa tem como objeto social participar em outras sociedades civis ou comerciais, 
como sócia, acionista ou quotista, podendo representar sociedades nacionais ou 
estrangeiras. 

A Neoenergia possui 10% de participação na Norte Energia, através da SPE Belo Monte 
Participações S.A. 

DESEMPENHO DO NEGÓCIO 

Em 20 de abril de 2010, no leilão 006/2009 promovido pela ANEEL, a empresa Norte 
Energia S.A adquiriu autorização para a implantação da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte localizada no Rio Xingu, em Altamira no estado do Pará. A Usina terá 
capacidade instalada de 11.233 MW, energia firme de 4.571 MW médios  

Durante o ano de 2017, a UHE Belo Monte finalizou a motorização do Sítio Pimental, de 
233,1 MW e no Sítio Belo Monte entraram em operação as unidades geradoras 
(Unidade Geradora) 4, 5, 6 e 7, cada uma com potência de 611,11 MW.

Em 01/02/2018, a Unidade Geradora 8 entrou em operação comercial adicionando 
611,11 MW na potência instalada e alcançando 100% da garantia física do 
empreendimento, que é de 4.571 MW médios. Em 13/06/2018, entrou em operação 
comercial a Unidade Geradora 9, em 05/10/2018 entrou em operação comercial a 
Unidade Geradora 10, em 28/11/2018 entrou em operação comercial a Unidade 
Geradora 11 e em 06/12/2018 entrou em operação comercial a Unidade Geradora 12 
adicionando cada uma mais 611,11 MW na potência instalada da usina.  

O empreendimento conta com 12 Unidades Geradoras de 611,11 MW na Casa de 
Força Principal (7.333,32 MW) e outras 6 Unidades Geradoras de 38,85 MW na Casa de 
Força Complementar (233,1 MW). Já com 100% da sua garantia física é possível 
acessar 100% da receita proveniente do ACR.
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

Atendendo à Instrução CVM nº 527, demonstramos no quadro abaixo a conciliação 
do EBITDA (sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e 
Amortização, LAJIDA) e, complementamos que os cálculos apresentados estão 
alinhados com os critérios dessa mesma instrução: 

ENDIVIDAMENTO  

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía compromissos de dívida com 

terceiros ou capital de giro a financiar. 

Resultados Econômico-Financeiros

R$ mil 
(1) 2019 2018

Variação 

(R$)

 Variação 

(%)

EBITDA 19,342 106,330 (86,988) (82)

Resultado do Serv iço - EBIT 19,610 106,268 (86,658) (82)

Resultado Financeiro (134) 31 (165) (532)

Lucro Líquido 19,476 106,299 (86,823) (82)

Informações Patrimoniais

R$ mil
 (1) 2019 2018

Variação 

(R$)

 Variação 

(%)

Ativo Total 1,407,901 1,386,966 20,935 2

Patrimônio Líquido 1,406,413 1,386,937 19,476 1
(1) Em milhares de Reais, execeto onde indicada outra unidade de medida

Conciliação EBITDA

R$ mil 
(1) 2019 2018

Variação 

(R$)

 Variação 

(%)

Lucro líquido 19,476 106,299 (86,823) N/A

Despesas financeiras (198) (1) (197) 19,700

Receitas financeiras 64 32 32 100

Amortização - - - -

EBITDA 19,342 106,330 (86,988) N/A

(1) Em milhares de Reais, exceto onde indicada outra unidade de medida
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AUDITORES INDEPENDENTES  

Em conformidade com a Instrução CVM n◦ 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia 
declara que mantém contrato com a KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), firmado em 
30/06/2017, com vigência de 36 (trinta e seis) meses.  

Em 2019, a KPMG Auditores Independentes prestou serviços de auditoria das demonstrações 
financeiras pelo montante R$ 64.018,21. 

A política de atuação da Companhia quanto à contratação de serviços de auditoria externa 
se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor e consistem em: (a) 
o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções 
gerenciais na Companhia e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia. 

DISCLAIMER 

Esse documento foi preparado por Belo Monte Participações, visando indicar a situação geral 
e o andamento dos negócios da Companhia. O documento é propriedade da Belo Monte 
Participações e não deverá ser utilizado para qualquer outro propósito sem a prévia 
autorização escrita de Belo Monte Participações. 

A informação contida neste documento reflete as atuais condições e nosso ponto de vista até 
esta data, estando sujeitas a alterações. O documento contém declarações que apresentam 
expectativas e projeções de Belo Monte Participações sobre eventos futuros. Estas 
expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver resultados ou 
consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados, não podendo a 
Companhia garantir a sua realização. 

Todas as informações relevantes, ocorridas no exercício e utilizadas pela Administração na 
gestão da Companhia, estão evidenciadas neste documento e na Informação Contábil 
Anual.
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Notas 2019 2018 

Ativo 

Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 3 1.044 1.080

Total do circulante 1.044 1.080

Não circulante 
Imposto de renda e Contribuição social a 

recuperar 
4 

164 156

Investimentos 5 1.406.693 1.385.730

Total do não circulante 1.406.857 1.385.886 

Total do ativo 1.407.901 1.386.966 

Passivo 

Circulante 

Fornecedores 38 25 

Impostos e contribuições a recolher 3 4 

Total do circulante 41 29 

Provisões 6 1.447 -

Total do não circulante 1.447 -

Patrimônio líquido 

Capital social  7 1.328.451 1.328.451 

Reservas de lucros 77.962 58.486

Total do patrimônio líquido 1.406.413 1.386.937 

Total do passivo e do patrimônio líquido 1.407.901 1.386.966  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Notas 2019 2018

Despesas gerais e administrativas     8 (1.353) (1.138) 
Resultado de participações societárias 5 20.963 107.406 

Lucro operacional 19.610 106.268

Receitas financeiras 9 64 32 
Despesas financeiras 9 (198) (1) 

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 19.476 106.299

Imposto de renda e contribuição social 10 - -
Lucro líquido do exercício 19.476 106.299

Lucro básico e diluído por ação do capital – R$
Ordinária 0,015 0,082

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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2019 2018 
Lucro líquido do exercício 19.476 106.299

Outros resultados abrangentes   - -

Total do resultado abrangente do exercício 19.476 106.299

Lucro básico e diluído por ação do capital – R$
Ordinária 0,015 0,082

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Reservas de lucros

Capital 
social 

Reserva legal
Reserva de 
retenção de 

lucros 

Reserva especial de 
dividendos não 

distribuídos 

Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados 

Total do 
Patrimônio 

Líquido 

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.232.971                       -                       -                       - (47.813) 1.185.158

Aumento de capital 95.480  -  -  -  - 95.480

Lucro líquido do exercício  -  -                       -  - 106.299 106.299

Destinações: 

Reserva Legal  - 2.924                       -                       - (2.924)                       -

Reserva de Retenção de Lucros  -  - 41.672                       - (41.672)                       -

Reserva especial de dividendos  
não distribuídos 

 -  -                       - 13.890 (13.890)                       -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.328.451 2.924 41.672 13.890                       - 1.386.937

Lucro líquido do exercício  -  -                       -  - 19.476 19.476
Destinações: 

Reserva Legal  - 975                       -                       - (975)                       -
Reserva de Retenção de Lucros  -  - 13.876                       - (13.876)                       -
Reserva especial de dividendos  
não distribuídos 

 -  -                       - 4.625 (4.625)                       -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.328.451 3.899 55.548 18.515                       - 1.406.413

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018 

Lucro Líquido do exercício 19.476         106.299 

Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo das atividades operacionais 

Equivalência patrimonial (20.963)        (107.406)

Provisão contingências cíveis           1.250          875

Atualização das provisões para contingências 197 -

       (40)        (232)

(Aumento) redução de ativos operacionais 

IR e CSLL a recuperar         (8)         21 

        (8)         21 

Aumento (redução) de passivos operacionais 

Fornecedores          13           (62) 

Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL          (1)          -

Indenizações e contingências pagas - (875)

       12          (937)

Caixa consumido nas atividades operacionais        (36)        (1.148)

Atividades de investimento

Integralização de capital em investidas -      (93.800)

Geração (utilização) de caixa em atividades de investimento - (93.800)

Atividades de financiamento

Aumento de capital        -        95.480 

Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamento - 95.480

         (36)          532 Aumento (redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa

   Caixa e equivalentes no início do exercício          1.080          548 
   Caixa e equivalentes no final do exercício         1.044          1.080 

Aumento (redução) líquida no caixa e equivalente de caixa (36) 532

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1. INFORMAÇOES GERAIS 

A Belo Monte Participações S.A. (“Belo Monte” ou Companhia) é uma sociedade por ações de capital 
fechado controlada pelo Grupo Neoenergia constituída em março de 2010 com o objeto social participar 
em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo representar 
sociedades nacionais ou estrangeiras.  

A Companhia possui atualmente 10% de participação na Norte Energia S.A. (“investida”), sociedade 
anônima de capital fechado constituída em 21 de julho de 2010 com o propósito específico de conduzir 
todas as atividades necessárias à implantação, operação, manutenção e exploração da Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), no rio Xingu, localizada no Estado do Pará e das 
instalações de transmissão de interesse restrito à central geradora. 

A investida obteve a Licença de Operação (“LO”), em  24 de novembro de 2015, junto ao IBAMA com 
vigência de seis anos, para viabilizar o enchimento do reservatório da usina. A investida tem mantido 
gestões junto ao IBAMA, ANA, IPHAN e FUNAI comprovando a continuidade do cumprimento das 
condicionantes exigidas, no entanto, em função de manifestações de representações de comunidades, 
liminares judiciais, invasões e greves na região da construção do empreendimento, a investida 
encaminhou à ANEEL o pedido de “Excludente de Responsabilidade”, solicitando que sejam levadas em 
consideração todas as paralisações e eventos ocorridos que impactaram efetivamente a execução do 
cronograma originalmente estabelecido do empreendimento. De acordo com o Contrato de Concessão, 
o início das operações da Usina dar-se-ia em 28 de fevereiro de 2015. 

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1 Base de preparação 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade às normas internacionais de 
contabilidade (“IFRS” – Internacional Financial Reporting Standards), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board – IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas, emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – (“CPC”). 

A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 
Brasileiro e das normas definidas pela ANEEL, quando estas não são conflitantes com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis internacionais. 

A Administração da Companhia autorizou a emissão das demonstrações financeiras em 17 de março de 
2020. 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão. 

2.2 Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia. 

2.3 Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando como base o custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requerido pelas 
normas contábeis. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 
(dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 12 (Estimativa 
de Valor Justo). 
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2.4 Uso de estimativas e julgamentos 

Na preparação destas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, a Administração utilizou, 
julgamentos e, estimativas, para a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas detalhados na nota explicativa 2.5. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas continuamente e reconhecidas 
prospectivamente. 

Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o reconhecimento de provisões 
para riscos cíveis, por meio da avaliação da probabilidade de perda que incluí avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.

2.5 Principais políticas contábeis 

As políticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir:  

a) Instrumentos financeiros 

A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente a valor justo e 
subsequentemente mensurados, de acordo com as seguintes categorias: 

(i) Ativos financeiros 

Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do 
resultado com base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; 
quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue: 

• Custo amortizado: ativo financeiro cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de 
principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o 
ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; 

• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o 
principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais 
não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a 
companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em outros resultados abrangentes; e 

• Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente 
inclui instrumentos financeiros derivativos. 

(ii) Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação 
incorridos e são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado (exceto em determinadas 
circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.)e 
atualizados pelos métodos de juros efetivos e encargos. Qualquer diferença entre o valor captado 
(líquido dos custos da transação) e o valor de liquidação, é reconhecida no resultado durante o período 
em que os instrumentos estejam em andamento, utilizando o método de taxa efetiva de juros. As taxas 
pagas na captação do empréstimo são reconhecidas como custos da transação. 
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b) Impairment de ativos não financeiros 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia avaliou eventuais indicativos 
de desvalorização de seus ativos que pudessem gerar a necessidade de testes sobre o valor de 
recuperação. Essa avaliação foi baseada em fontes externas e internas de informação, levando-se em 
consideração variações em taxas de juros e mudanças em condições de mercado, não tendo sido 
identificados indícios de deterioração dos seus ativos. 

c) Imposto de renda e contribuição social corrente (“Tributos sobre o Lucro”) 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas 
alíquotas de 34% (sendo 25% de Imposto de Renda e 9% de 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. 

Os tributos sobre o lucro são reconhecidos no resultado do exercício, exceto para transações 
reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. 

Os tributos sobre o lucro são calculados com base em alíquotas brasileiras, em regime de competência. 
O reconhecimento do tributo diferido é baseado nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o 
valor para base fiscal dos ativos e passivos nos prejuízos fiscais apurados. Os tributos diferidos sobre o 
lucro ativo e passivo são compensados quando existir um direito legalmente exequível de compensar os 
ativos fiscais contra os passivos fiscais e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos 
estiverem relacionados aos tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade fiscal sobre a 
mesma entidade tributável. 

d) Provisões, ativos e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de 
evento passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será 
necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável. 

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos. Passivos contingentes são objeto de 
divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive 
aqueles cujos valores não possam ser estimados. Já os ativos contingentes são objeto de divulgação 
em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Ref. 2019 2018

Caixa e equivalentes de caixa (a) 
Caixa e depósitos bancários à vista 15 13
Fundos de Investimento 1.029 1.067

1.044 1.080

(a) Em 31 de dezembro de 2019, Caixa e equivalentes de caixa que é composto por 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 sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. 

A carteira de aplicações financeiras, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é constituída, principalmente, 

por fundos de investimentos exclusivos do Grupo Neoenergia, compostos por diversos ativos, visando 
melhor rentabilidade com o menor nível de risco, conforme abaixo: 
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Carteira (Fundos de investimento 2019 2018 

BB Polo 28 FI Renda Fixa 
 BB Top Curto Prazo 

Compromissadas com lastro de títulos públicos - 1.040
Títulos públicos - 26

 Compromissadas com Lastro de Títulos Públicos 1.029                 1

1.029 1.067

4. IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR  

2019 2018 

Imposto de Renda – IR       137       127 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL     27      29 

Total       164       156 

Não circulante       164       156 

5. INVESTIMENTOS 

A Companhia possui 10% de participação na Norte Energia S.A., sociedade anônima de capital 
fechado constituída em 21 de julho de 2010 com o propósito de implantar, operar, explorar e manter 
a UHE Belo Monte. 

a) Informações financeiras da investida: 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

Balanço patrimonial 

NORTE ENERGIA  

2019 2018 

Caixa e equivalentes de caixa 194.177 92.182
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 638.593 570.959

Outros ativos circulantes 269.845 213.724

Ativo circulante 1.102.615 876.865

Imobilizado  42.856.054 41.511.052
Depósitos judiciais e cauções 547.522 738.998

Outros ativos não circulantes 533.569 465.432

Ativo não-circulante 43.937.145 42.715.482

Total do ativo 45.039.760 43.592.347

Fornecedores 619.857 491.608

Obrigações de meio ambiente 397.703 399.452

Empréstimos e financiamentos  2.860.815 2.389.264

Outros passivos circulantes 533.739 358.929

Passivo circulante 4.412.114 3.639.253

Empréstimos e financiamentos 25.218.056 25.560.954

Outros passivos não circulantes 1.378.009 920.787

Passivo não circulante 26.596.065 26.481.741

Capital social 13.360.658 13.010.058
Reserva de Lucro 670.923 461.295

Total do patrimônio líquido 14.031.581 13.471.353

Total do passivo e do patrimônio líquido 45.039.760 43.592.347
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Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

Demonstração de resultado 2019 2018 

Receita líquida  4.214.481 4.256.828

Custos e despesas operacionais  (2.364.267) (1.769.608)

Lucro operacional  1.850.214 2.487.220

Receita financeira  51.962 140.201
Renda de aplicações financeiras  34.593 36.958

Outras receitas financeiras  17.369 103.243

Despesa financeira  (1.691.603) (1.251.094)

Encargos de dívidas  (1.652.561) (1.130.464)

Outras despesas financeiras  (39.042) (120.630)

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 210.573 1.376.327

Imposto de renda e contribuição social  (945) (302.271)

Lucro líquido do exercício 209.628 1.074.056

Atribuível à: 

Acionistas Controladores              209.628 1.074.056

Apresentação da movimentação do saldo de investimentos: 

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 1.184.524

Aumento de capital 93.800

Equivalência patrimonial 107.406

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 1.385.730

Aumento de capital -

Equivalência patrimonial 20.963

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 1.406.693

A Companhia com base no Acordo de Acionistas possui representação no Conselho de Administração e 
participação nos processos de elaboração de políticas da investida, motivo pelo qual confirma que a 
Companhia tem influência significativa na investida e por isso aplica o método de equivalência 
patrimonial, em atendimento ao CPC 18 (R2). 

Com o andamento dos serviços das obras civis e montagem, que possibilitaram a realização dos testes 
das Unidades Geradoras (“UG”) de Pimental e de Belo Monte sincronizadas ao Sistema Interligado 
Nacional, foram colocadas em operação conforme quadro abaixo: 

Ano Belo Monte Pimental

2016 1, 2 e 3 1, 2, 3 e 4

2017 4, 5, 6 e 7 5 e 6 

2018 8, 9, 10, 11 e 12 

2019 13,14,15,16,17 e 18
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Em 27 de novembro de 2019, foi inaugurada a UG 18 de Belo Monte em evento que simbolizou a 
conclusão da usina. 

De acordo com o Contrato de Concessão, a UHE Belo Monte gera um volume de energia elétrica 
com uma capacidade instalada total de 11.233,1 MW. A garantia física da usina, para efeito 
comercial, é de 4.571 MW médios sendo 4.418,9 MW médios referentes à UHE Belo Monte, a qual 
foi atingida com a entrada em operação comercial da unidade geradora 08 (UG08) em fevereiro de 
2018, e 152,1 MW médios referentes à UHE Pimental, com a operação comercial de todas as 
unidades geradoras. 

A Norte Energia S.A. (“NESA” ou “investida”) é uma sociedade de propósito específico (“SPE”), de 
capital fechado, cujo objeto social consiste na implantação, operação, manutenção e exploração da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), no rio Xingu, localizada no Estado do Pará e 
das instalações de transmissão de interesse restrito à central geradora. 

Administração da Companhia tomou conhecimento do processo de investigação que estava sendo 
conduzido no contexto de um dos acionistas da investida, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 
Eletrobrás, que informou sobre a aprovação da criação de uma Comissão Independente para 
gestão e supervisão dos trabalhos de investigação em andamento, conduzidos por empresa 
independente especializada.  

Em 2016, os trabalhos de investigação pela empresa especializada independente foram concluídos 
e determinaram que certos contratos com alguns empreiteiros e fornecedores do projeto UHE Belo 
Monte continham impactos estimados de 1% no preço do contrato, mais algumas outras 
estimativas de montantes fixos determinados, no contexto de eventuais sobrepreço e atividades de 
manipulação de propostas consideradas de natureza ilícita. 

Os ajustes decorrentes da investigação independente mencionada acima foram integralmente 
reconhecidos pela Companhia na proporção de sua participação no investimento. 

Em 2014, o Ministério Público Federal (“MPF”) iniciou investigações sobre irregularidades 
envolvendo alguns dos empreiteiros e fornecedores da Eletrobrás e de SPEs da Eletrobrás, entre 
essas a NESA. Considerando que a investigação ainda está em curso por parte do MPF e que não 
houve a divulgação de fatos novos, não há como prever se ocorrerão impactos na investida. 

6. PROVISÕES 

A Companhia e suas controladas são parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, 
decorrentes do curso normal de suas atividades. 

Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos quanto à 
possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada 
como provável. 

O passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por decisões judiciais, 
sobre as quais não caibam mais recursos, ou a sua prescrição 
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As provisões constituídas consolidadas estão compostas como segue: 

Provisões

Cíveis     Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - -

Constituição (a) 1.250 1.250
Atualização monetária 197 197

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.447 1.447

Não circulante 1.447 1.447

a) Refere-se a ação distribuída pela Belo Monte Participações e outras acionistas da Norte 
Energia (Petros, Amazônia Energia e Aliança Norte Energia) com o intuito de anular uma 
sentença arbitral decorrente de uma arbitragem ocorrida entre a Norte Energia e a Funcef. 

7. PATRIMÔNIO LIQUIDO 

7.1 Capital social 

O capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 1.403.471. 

O capital social integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 1.328.451. 
A composição do capital social realizado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 por classe de ações 
(sem valor nominal) e acionistas é a seguinte: 

2019 Lote de mil ações

Ações ordinárias

Acionistas Única % R$

Neoenergia S A. 1.389.436 99,00% 1.389.436

Neoenergia Investimentos S.A 14.035 1,00% 14.035 

Total 1.403.471 100,00% 1.403.471

2018 Lote de mil ações

Ações ordinárias

Acionistas Única % R$

Neoenergia S A. 1.389.436 99,00% 1.389.436 
Neoenergia Investimentos S.A 14.035 1,00% 14.035 

Total 1.403.471 100,00% 1.403.471

7.2 Lucro por ação 

O cálculo do lucro básico e diluído por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 foi baseado no lucro líquido do exercício e o número médio ponderado de ações ordinárias e 
preferenciais em circulação durante os exercícios apresentados,conforme demonstrado a seguir: 

2019 2018 

Lucro líquido do exercício  19.476 106.299

Média ponderada das ações emitidas 1.328.451 1.300.280

Lucro básico e diluído por ação – R$ 0,015 0,082

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia não possuía instrumentos potenciais dilutivos, 
portanto o lucro básico e diluído por ação são iguais. 
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7.3 Reservas de lucros 

Reserva de retenção de lucros 

O artigo 196 da Lei 6.404/1976 permite que a Assembleia Geral, por proposta dos órgãos de 
administração, retenha parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital por ela 
previamente aprovado. 

Reserva legal 

A reserva legal é calculada com base em 5% de seu lucro líquido conforme previsto na legislação em 
vigor, limitada a 20% do capital social. 

Reserva especial de dividendos mínimos obrigatórios não distribuídos 

Considerando o lucro apurado e da respectiva absorção do prejuízo acumulado, no montante 
de R$19.476, a Administração da Companhia propôs a constituição de reserva especial 
relativo ao montante do dividendo mínimo obrigatório de R$ 4.625, retidos em reserva especial 
de dividendos não distribuídos, em conformidade com a legislação societária, a qual será 
aprovada na próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO), conforme disposições estatutárias. 

8. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

Os custos e as despesas operacionais têm a seguinte composição por natureza de gasto: 

2019                          2018 

   Despesas Gerais e Administrativas 
Outras Receitas/ 
Despesas gerais 
e administrativas 

Total 

Serviços de terceiros (103) (263)
Provisões líquidas - contingências (1.250) (875)
Total custos / despesas (1.353) (1.138)

9. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 

Receitas Financeiras 2019 2018 

Renda de aplicações financeiras        60        25 

(-) PIS e COFINS sobre receita financeira (4)      (2)

Outras receitas financeiras 8        9 

Total 64        32 

Despesas Financeiras 

Atualização provisão para contingências (197) -

Outras despesas financeiras (1)      (1)

Total (198)      (1)

Resultado financeiro líquido (134)        31 
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10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

A seguir é apresentada reconciliação da (receita) despesa dos tributos sobre a renda divulgados e os 
montantes calculados pelas aplicações das alíquotas oficiais em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 

2019 2018 

IR CSLL IR CSLL

Lucro contábil antes do imposto de renda e contribuição social 19.476 19.476 106.299 106.299
Alíquota do imposto de renda e contribuição social 25% 9% 25% 9%

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação 4.869 1.753 26.575 9.567

Diferenças permanentes (4.883) (1.758) (26.870) (9.673)

Imposto de renda e contribuição social no exercício (14) (5) (295) (106)

Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social gerado (compensado) 14 5 295 106

Imposto de renda e contribuição social no resultado - - - -

Corrente
Recolhidos e Pagos 1 1 

     Impostos antecipados a recuperar            (1)            (1) 
            -              -              -              -  

11. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 

11.1 Considerações gerais e políticas internas 

A gestão dos riscos financeiros da Companhia segue o proposto na Política de Riscos Financeiros e na 
Política de Risco de Crédito do Grupo Neoenergia aprovadas pelo Conselho de Administração, além 
dos demais normativos financeiros.  

A Companhia está exposta a diversos riscos financeiros, dentre os quais se destacam os riscos de 
mercado, de crédito e de liquidez. 

11.2 Gestão de risco de mercado 

11.2.1 Risco de taxas de juros 

Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas 
de juros ou outros indexadores de ativos e passivos financeiros, tais como índices de preço, que 
impactem os rendimentos das aplicações financeiras. 

A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a 
eventual necessidade de contratação de proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas. 

11.3 Gestão de risco de liquidez 

O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com seus 
compromissos nos respectivos vencimentos. A gestão financeira adotada pela Companhia busca 
constantemente a mitigação do risco de liquidez  

O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de 
captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores 
fontes.

Havendo sobras de caixa são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes, com o 
objetivo de preservar a liquidez da Companhia, de forma que as aplicações sejam alocadas 
preferencialmente em fundos exclusivos para as empresas do Grupo Neoenergia e tenham como 
diretriz alocar os recursos em ativos com liquidez diária. 
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Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia mantinha um total de aplicações de R$ 1.029 (R$ 1.067 
em 31 de dezembro de 2018) em fundos exclusivos. 

A tabela abaixo demonstra o valor total dos fluxos de obrigações monetizáveis da Companhia, por 
faixa de vencimento, correspondente ao período remanescente contratual. 

Valor 

contábil 

Fluxo de caixa 

contratual total Até 3 

meses 

Passivos financeiros não derivativos

Fornecedores 38 38 38 

11.4 Gestão de risco de crédito 

O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não 
cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. 

11.4.1 Risco de crédito de instituições financeiras  

Para as operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa a Companhia segue as disposições da 
sua Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco através da diversificação 
junto às instituições financeiras que possuam boa qualidade de crédito.  

É realizado ainda o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e 
seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para as principais instituições 
financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto.  

A seguir demonstramos a exposição total de crédito detida em ativos financeiros pela Companhia. 
Os montantes estão demonstrados em sua integralidade sem considerar nenhum saldo de provisão 
de redução para recuperabilidade do ativo. 

Ratings de longo prazo em escala nacional Moody's S&P Fitch

Banco do Brasil Aa1 - AA

11.5 Análise de sensibilidade  

A análise de sensibilidade estima o valor potencial dos instrumentos em cenários hipotéticos de stress 
dos principais fatores de risco de mercado que impactam cada uma das posições, mantendo-se todas 
as outras variáveis constantes.  

- Cenário Provável: Foram projetados os encargos e rendimentos para o período seguinte, considerando 
os saldos, as taxas de câmbio e/ou taxas de juros vigentes no mercado ao final do período. 

 - Cenário II: Estimativa do valor justo considerando uma deterioração de 25% nas variáveis de risco 
associadas. 

- Cenário III: Estimativa do valor justo considerando uma deterioração de 50% nas variáveis de risco 
associadas. 

Para os rendimentos das aplicações financeiras, os cenários II e III consideram uma redução de 25% e 
50%, respectivamente, em relação ao cenário provável. 
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A tabela a seguir demonstra a perda (ganho) devido à variação das taxas de juros que poderá ser 
reconhecida no resultado da Companhia no exercício seguinte, caso ocorra um dos cenários 
apresentados: 

Operação Indexador Risco 
Taxa no 
período 

Exposição    
(Saldo / 

Nocional) 

Cenário 

Provável  

Impacto 

Cenário (II) 

Impacto 

Cenário (III) 

ATIVOS FINANCEIROS

Aplicações financeiras em CDI CDI 
Queda 
do CDI 

4,4% 1.029 45 (11) (23) 

12. ESTIMATIVA DO VALOR JUSTO 

O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros e outros ativos e 
passivos da Companhia, assim como seu nível de mensuração, em 31 de dezembro de 2019 e 2018: 

2019 2018

Contábil Valor Justo Contábil Valor Justo

Ativos financeiros (Circulante / Não circulante)

Mensurados pelo valor justo por meio do resultado 1.029 1.029 1.067 1.067

Caixa e equivalentes de caixa 1.029 1.029 1.067 1.067

Passivos financeiros (Circulante / Não circulante)

Mensurado pelo custo amortizado 38 38 25 25

Fornecedores 38 38 25 25

12.1 Métodos e técnicas de avaliação 

A Companhia entende que valor justo de fornecedores, por possuir a maior parte dos seus vencimentos 
no curto prazo, já esta refletido em seu valor contábil. 

13. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus 
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de 
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau 
de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidas 
nas demonstrações financeiras. 

Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas 
e dos fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada. Até o momento, não 
identificamos nenhum impacto material. Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos 
seus impactos, não é atualmente possível fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas 
e fluxos de caixa operacionais estimados. 

A Administração segue avaliando, de forma constante, os potenciais impactos do surto nas operações e 
na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas 
para mitigar os eventuais impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. 
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração da Belo Monte Participações S.A. tendo examinado, em reunião 
nesta data, as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2019, compreendendo o 
relatório da administração, o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, e complementadas por notas explicativas, bem como a 
proposta de destinação de lucro, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e pelo contador da 
Companhia e considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes KPMG, aprovou os 
referidos documentos e propõe sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020. 

HUGO RENATO ANACLETO NUNES 

FABIANO UCHOAS RIBEIRO 

LEILA TATIANA PRAZERES COSTA 
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Os Diretores da Belo Monte Participações S.A., sociedade por ações, de capital aberto, com sede 
na Praia do Flamengo, 78, 4º andar Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.669.068/0001-84, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, 
de 07.12.2009, declaram que:  

(I) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG relativamente 
às demonstrações financeiras da Baguari I, alusivas ao exercício findo em 31.12.2019; e   

(II) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Baguari I, relativas ao 
exercício findo em 31.12.2019. 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020. 

Marcelo José Cavalcanti Lopes 
Diretor Presidente 

Leonardo Pimenta Gadelha 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

Bruno Cavalcanti Coelho 
Diretor de Gestão de Pessoas 

Eduardo Capelastegui Saiz 
Diretor de Controle Patrimonial e Planejamento 

José Eduardo Pinheiro Santos Tanure 
Diretor de Regulação


