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Relatório da administração
Mensagem da administração
A administração da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento
às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a apreciação dos
senhores acionistas o Relatório da administração e as demonstraçãos financeiras referente ao
período findo em 31 de julho de 2018, acompanhadas do relatório dos auditores
independentes.

A Companhia
A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, empresárias ou não
empresárias, como sócia ou acionista, podento representar sociedades nacionais ou
estrangeiras e ainda participar de consórcios. A Companhia é controlada pela Celeo Redes
Brasil S.A.

Governança corporativa
As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com
qualidade e transparência.
Conselho de administração
A Companhia possui um conselho de administração composto por 3 (três) membros efetivos,
com mandato de 3 (três) anos, sendo eleitos em assembleia geral de acionistas, permitida a
reeleição. O conselho de administração tem como objetivo, entre outros, fixar a orientação
geral dos negócios da Companhia.
Diretoria
A Companhia é administrada por 3 (três) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a
reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos
atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer
ato de gestão no interesse da Companhia.

Declaração da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que
revisaram, discutiram e concordam as demonstrações financeiras da Companhia e com as
opinões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
no período findo em 31 de julho de 2018.

Relacionamento com os auditores independentes
Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos que a KPMG
Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria externa para a Companhia
para o período findo em 31 de julho de 2018.
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As políticas da Companhia relacionadas a contratação de serviços de auditoria externa têm o
objetivo de assegurar que não haja conflito de interesse, perda de independência ou
objetividade nos trabalhos realizados.
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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos diretores da
Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de julho de 2018 e as
respectivas demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período compreendido entre 26 de junho de 2018 e 31 de julho de 2018, bem como as
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. em 31 de julho de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o período compreendido entre 26 de junho de 2018
e 31 de julho de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Principais assuntos de auditoria
Determinamos que não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos nenhuma forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Outros assuntos
Em 18 de setembro de 2018, emitimos relatório de auditoria sem modificações sobre as
demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao período findo em 31 de Julho de 2018, que ora
está sendo reemitido para incluir a seção acima intitulada Principais Assuntos de Auditoria e para
considerar os eventos subsequentes ocorridos entre a data original de emissão do nosso relatório e a
data deste relatório. Nosso novo relatório considera essas alterações e substitui o anteriormente
emitido.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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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,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

–

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

–

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas, a razoabilidade das estimativas
contábeis e as respectivas divulgações feitas pela Administração.

–

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional.

–

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

Comunicamo-nos com a 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.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2018

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Balanço patrimonial em 31 de julho de 2018
(em milhares de Reais)

Not a
Caixa e equivalentes de caixa

5

Tot al do at ivo cir culant e

31/07/2018
10
10

Tot al do r ealizável a longo pr azo

-

Tot al do imobilizado + inves t iment o + int angível

-

Tot al do at ivo não cir culant e

-

Tot al do at ivo

10

Tot al do pas s ivo cir culant e

-

2.2.19.9
Tot al do pas s ivo não cir culant e

-

Tot al dos pas s ivos

-

Capital social subscrito
Capital social a integralizar

5
5

100
(90)

Tot al do pat r imônio líquido

10

Tot al do pas s ivo e pat r imônio líquido

10
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Demonstração do resultado
Período de 26 de junho a 31 de julho
(em milhares de Reais)

31/07/2018
1.1.19.1.99.10
Receit a oper acional líquida

-

L ucr o br ut o

-

Res ult ado ant es das r eceit as ( des pes as ) financeir as

-

Receit as ( des pes as ) financeir as líquidas

-

Res ult ado ant es dos impos t os

-

L ucr o líquido do per íodo

-

Res ult ado por ação
Resultado por ação - básico
Resultado por ação - diluído

-
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Demonstração do resultado abrangente
Período de 26 de junho a 31 de julho
(em milhares de Reais)

31/07/2018
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes

-

Res ult ado abr angent e t ot al do per íodo

-
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 26 de junho a 31 de julho
(em milhares de Reais)

Saldo em 26 de junho de 2018 ( cons t it uição)

Not a

Subscrição de capital em 26 de junho de 2018
Integralização de capital em 4 de julho de 2018

5
5

Saldo em 31 de julho de 2018

Capit al s ocial
Subs cr it o
A int egr alizar
100
100
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Tot al

(100)
10

10

( 90)

10

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 26 de junho a 31 de julho
(em milhares de Reais)

31/07/2018
1.1.19.1.99.10
Flux o de caix a das at ividades oper acionais

-

Flux o de caix a das at ividades de inves t iment o

-

Integralização de capital

10

Flux o de caix a das at ividades de financiament o

10

Aument o no caix a e equivalent e de caix a

10

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

10

Caix a e equivalent es de caix a em 31 de julho de 2018

10
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Demonstração do valor adicionado
Período de 26 de junho a 31 de julho
(em milhares de Reais)

31/07/2018
1.1.19.1.99.10
Valor adicionado br ut o

-

Valor adicionado líquido pr oduzido pela Companhia

-

Valor adicionado r ecebido em t r ans fer ência

-

Valor adicionado t ot al a dis t r ibuir

-

D is t r ibuição do valor adicionado

-
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Contexto operacional
A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima aberta, foi
constituída em 26 de junho de 2018 e está estabelecida no Rio de Janeiro. A Companhia tem
por objeto social a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como
sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar
de consórcios. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional.

2

Base de preparação
Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (BR GAAP) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS).
Desde a sua constituição até 31 de julho de 2018 a Companhia não efetuou transações, e não
incorreu em custos ou despesas, tampouco auferiu receita de qualquer natureza, motivo pelo
qual não há saldos apresentados na demonstração do resultado, do resultado abrangente e da
demonstração do valor adicionado para o período compreendido entre 26 de junho e 31 de
julho de 2018.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 18 de outubro de
2018.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão.

3

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

4

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

5

Patrimônio líquido

a.

Capital social
Em 31 de julho de 2018, o capital social subscrito da Companhia é de R$ 100, dividido em
100.000 (cem mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, distribuído entre os
acionistas conforme abaixo:
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Quant idade
Celeo Redes Brasil S.A.
Jose Angel Lostao Unzu

99.999
1
100. 000

No dia 4 de julho de 2018, os acionistas integralizaram (conforme suas participações), a quantia
de R$ 10. A integralização foi efetuada em moeda corrente no Banco do Brasil.

6

Eventos subsequentes
No dia 2 de agosto de 2018 os acionistas da Companhia aprovaram em Assembleia Geral
Extraordinária, por unanimidade de votos, a abertura de capital e a submissão do pedido de
registro de companhia aberta emissora de valores mobiliários na categoria “B” perante a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009.
No dia 4 de setembro de 2018, os acionistas integralizaram (conforme suas participações), em
moeda corrente, a quantia de R$ 90.
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