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Comentário de desempenho
Fase pré-operacional
A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. encontra-se em fase pré-operacional e o sucesso
das operações futuras depende de apoio financeiro dos acionistas.

Integralização de capital social
No dia 4 de julho e 4 de setembro de 2018, os acionistas integralizaram (conforme suas
participações), a quantia de R$ 10 e R$ 90. Após essas integralizações, o capital subscrito da
Companhia foi totalmente integralizado.
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Relatório sobre a revisão de informações trimestraisITR
Aos Diretores da
Celeo Redes Transmissão de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Celeo Redes Transmissão de
Energia S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR
referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2018, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de setembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e
do resultado abrangente para os períodos de três meses e o compreendido entre 26 de
junho e findo em 30 de setembro de 2018 e das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período compreendido entre 26 de junho e findo naquela data,
incluindo as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações
contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como
pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações
Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim
Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente).
Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na
aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de
uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo
com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser
identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

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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Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de
Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações contábeis intermediárias relativas às demonstrações do valor adicionado
(DVA) referentes ao período compreendido entre 26 de junho e findo em 30 de setembro
de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia,
apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações
trimestrais - ITR da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas
demonstrações estão reconciliadas com as informações contábeis intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que
nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de
forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Rio de Janeiro, 21 de novembro 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 30 de setembro de 2018
(em milhares de Reais)

Not a
Caixa e equivalentes de caixa

5

30/09/2018
88

Tot al do at ivo cir culant e

88

Tot al do at ivo

88

Fornecedores
Outros passivos

6

Tot al do pas s ivo cir culant e

18
1
19

Capital social
Prejuízo do período
Tot al do pat r imônio líquido

Tot al do pas s ivo e pat r imônio líquido

7.a

100
(31)

7

69

88
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Demonstração do resultado
(em milhares de Reais)

Not a
Serviços de terceiros
Outras despesas operacionais

6

01/07/2018
a
30/09/2018

26/06/2018
a
30/09/2018

(30)
(1)

(30)
(1)

D es pes as ger ais

( 31)

( 31)

Pr ejuízo do per íodo

( 31)

( 31)

(0,31)
(0,31)

(0,31)
(0,31)

Res ult ado por ação
Resultado por ação - básico
Resultado por ação - diluído
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Demonstração do resultado abrangente
(em milhares de Reais)

01/07/2018
a
30/09/2018
Prejuízo do período
Outros resultados abrangentes
Res ult ado abr angent e t ot al do per íodo

8

26/06/2018
a
30/09/2018

(31)
-

(31)
-

( 31)

( 31)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de 26 de junho a 30 de setembro
(em milhares de Reais)

Capit al s ocial
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
Integralização de capital em 4 de setembro de 2018
Prejuízo do período

7.a
7.a
7.a

Saldo em 30 de s et embr o de 2018

9

Subs cr it o

Pr ejuízos
acumulados

A int egr alizar

Tot al

100
-

(100)
10
90
-

(31)

10
90
(31)

100

-

( 31)

69

Demonstração dos fluxos de caixa
Período de 26 de junho a 30 de setembro
(em milhares de Reais)

Not a

26/06/2018
a
30/09/2018

Flux o de caix a das at ividades oper acionais
Prejuízo do período
1.1.19.1.99.10
Variações em:
Fornecedores
Outros passivos

(31)

18
1

Caix a ut ilizado nas at ividades oper acionais

( 12)

Flux o de caix a ut ilizado nas at ividades oper acionais

( 12)

Flux o de caix a das at ividades de financiament o
Integralização de capital

7.a

Caix a líquido pr ovenient e das at ividades de financiament o
Aument o em caix a e equivalent es de caix a

100
100
88

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

-

Caix a e equivalent es de caix a em 30 de s et embr o de 2018

10

88

Demonstração do valor adicionado
Período de 26 de junho a 30 de setembro
(em milhares de Reais)

26/06/2018
a
30/09/2018
Receit as ( 1)

-

Ins umos adquir idos de t er ceir os ( 2)

31

Serviços de terceiros e outros

31

Valor adicionado br ut o ( 1) - ( 2) = 3

( 31)

Depreciação e amortização (4)

-

Valor adicionado líquido pr oduzido pela Companhia ( 3) - ( 4) = 5

Valor adicionado r ecebido em t r ans fer ência ( 6)

( 31)

-

Valor adicionado t ot al a dis t r ibuir ( 5 + 6)

( 31)

D is t r ibuição do valor adicionado

( 31)

Remuner ação de capit ais pr ópr ios

( 31)

Prejuízo do período

(31)
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Notas explicativas às informações trimestrais - ITR
(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 na cidade do 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 préoperacional e o sucesso das operações futuras depende de apoio financeiro dos acionistas.

2

Base de preparação
Declaração de conformidade
As informações trimestrais - ITR foram preparadas de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim
Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Boards (IASB). A
apresentação destas informações trimestrais - ITR foi elaborada de forma condizente com as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração de
informações trimestrais - ITR.
A emissão dessas informações trimestrais - ITR foi autorizada pela diretoria em 21 de novembro
de 2018.
Todas as informações relevantes próprias das informações trimestrais - ITR, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão.

3

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas informações trimestrais - ITR 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 informações trimestrais - ITR foram preparadas com base no custo histórico, com exceção
das aplicações financeiras que foram mensuradas pelo valor justo por meio do resultado.

5

Caixa e equivalentes de caixa
30/09/2018
Bancos
Aplicações financeiras (a)

20
68
88
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(a) As aplicações financeiras foram proporcionadas pela integralização de capital dos acionistas. A
Companhia estruturou seus recursos em operações compromissadas, cujo prazo de vencimento
é de até três meses contados a partir da data de aquisição, possui 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.
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Serviços de terceiros
Despesa relacionada a prestação de serviços de consultoria, auditoria e outros.

7

Patrimônio líquido

a.

Capital social
Em 30 de setembro de 2018, o capital social 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:
Quant idade
Celeo Redes Brasil S.A.
Jose Angel Lostao Unzu

99.999
1
100. 000

No dia 4 de julho e 4 de setembro de 2018, os acionistas integralizaram (conforme suas
participações), a quantia de R$ 10 e R$ 90. Após essas integralizações, o capital subscrito da
Companhia foi totalmente integralizado.
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Instrumentos financeiros

a.

Risco de crédito
A Companhia limita sua exposição ao risco de crédito por meio de investimento em aplicações
financeiras de bancos considerados de primeira linha no Brasil.
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