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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da

AXXIOM Soluções Tecnológicas S.A.
Belo Horizonte - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da AXXIOM Soluções Tecnológicas S.A. (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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 do auditor 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.
Responsabilidades da administração e da governança 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 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.
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Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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 detecta 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,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
 Obtivemos 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 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 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.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos da auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Cláudia Gomes Pinheiro
CRC-1MG089076/O-0
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Impostos a recuperar
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não circulante
Clientes
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

4

31/12/2018

31/12/2017

4
5
6

6.952
4.594
2.203
1.117
14.866

3.428
18.714
2.580
873
25.595

5
6
7

35
19.272
1.459
8
1.127
6.393
28.294

5.543
35
15.115
1.798
8
1.050
8.254
31.803

43.160

57.398

8
8

Nota
explicativa
Passivo
Circulante
Fornecedores e contas a pagar
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisões para riscos
Provisão de contratos
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

31/12/2018

31/12/2017

9
10
11

8.377
8.888
10.828
1.812
2.618
32.523

8.913
5.477
7.978
1.490
2.214
26.072

10
12
13

1.304
1.215
98
736
22
3.375

1.465
3.364
2.148
133
7.110

35.898

33.182

46.600
(39.338)
7.262

46.600
(22.384)
24.216

43.160

57.398

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares reais)
Nota
explicativa

2018

2017

Receita líquida de vendas de serviços

16

50.167

43.340

Custo dos serviços vendidos

17

(50.981)

(54.807)

(814)

(11.467)

(2.214)
(5.267)
(676)
(11.034)

(2.129)
(4.901)
(63)
-

(20.005)

(18.560)

(1.279)
174
(1.105)

(1.089)
753
(336)

(21.110)

(18.896)

4.156

6.300

(16.954)

(12.596)

Prejuízo bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas despesas operacionais, líquidas

17
17
17
17

Prejuízo operacional
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro

18
18

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
15
Prejuízo do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares reais)

Resultado do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

2018

2017

(16.954)

(12.596)

(16.954)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(12.596)

Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Resultado líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Prejuízos
acumulados

Total

46.600

(9.788)

36.812

-

(12.596)

(12.596)

46.600

(22.384)

24.216

-

(16.954)

(16.954)

46.600

(39.338)

7.262

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
Ajustes para conciliar o resultado com o caixa gerado pelas atividades
operacionais:
Imposto de renda e contribuição social
Depreciações e amortizações
Provisões (reversões)
Juros provisionados
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber
Impostos a recuperar
Obrigações tributárias
Fornecedores e contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Adiantamento de clientes
Outros ativos e passivos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado
Adições ao intangível
Baixa de imobilizado e intangível
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de investimentos

31/12/2018

31/12/2017

(16.954)

(12.596)

(4.156)
2.581
(4.200)
1.029
(21.700)

(6.300)
1.877
359
1.046
(15.614)

19.663
377
1.058
(647)
2.850
404
95
2.100

18.949
1.209
(743)
1.824
(1.645)
1.032
(810)
4.202

(485)
(312)
(797)

(431)
(670)
2.289
1.188

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Captação (amortização) de empréstimos
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento

2.221
2.221

(295)
(10.708)
(11.003)

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

3.524

(5.613)

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento/(redução) de caixa e equivalente de caixa

3.428
6.952
3.524

9.041
3.428
(5.613)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Axxiom Soluções Tecnológicas S.A. (“Companhia” ou “Axxiom”) é uma sociedade por ações de
capital fechado, com sede em Belo Horizonte - Minas Gerais, constituída em agosto de 2007,
tendo permanecido em fase pré-operacional até 3 de setembro de 2008, data do início de suas
operações.
Resultado da sinergia entre dois importantes players do setor elétrico brasileiro, a Axxiom tem
suas ações divididas entre a Companhia Energética de Minas Gerais (“CEMIG”) (49%) e a Light
S.A. (“Light”) (51%).
O negócio da Axxiom é fornecer soluções de vanguarda para empresas de energia elétrica e
demais utilities, promovendo a convergência das tecnologias operacional da informação (IT/OT).
Seu foco de atuação é o desenvolvimento, customização, implantação e manutenção de
sistemas de informação e soluções tecnológicas operacionais, integrando os processos técnicos
e os processos de gestão aos ambientes computacionais legados. A Companhia é hoje o
principal fornecedor de serviços de manutenção e evolução dos sistemas legados, técnicos e de
gestão, de suas acionistas.
Desde 2010 a Axxiom também vem desenvolvendo projetos dentro do Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). São 36 iniciativas até aqui,
que abordaram problemas reais das concessionárias, nas mais diversas áreas do conhecimento,
aplicando de forma efetiva novas tecnologias como a inteligência artificial, big data, análise
automática de imagens, dentre outras, na construção e automação de algoritmos complexos e
sofisticados. A abordagem da Axxiom para este mercado se mostra vencedora por garantir a
seus clientes a conversão de uma exigibilidade dos contratos de concessão de seus clientes em
ganhos efetivos aos seus acionistas, seja pelo aumento da segurança operacional, pela redução
de custos na execução dos processos técnicos corporativos ou pela eficientização na alocação
de recursos.
A Axxiom conta com uma equipe de profissionais qualificados e com muita experiencia no
desenvolvimento tecnológico diferenciando no mercado por reunir os conhecimentos em
tecnologia da informação, a capacidade de análise de processos operacionais de alta
complexidade e criticidade, permitindo o desenvolvimento acelerado de soluções personalizadas
capazes de gerar maior valor agregado para os seus clientes.
A Axxiom também desenvolve soluções para eficientização operacional. Estes promovem a
redução da geração de CO2 por seus clientes, a partir da automação de processos de operação
e manutenção em campo ou pelo desenvolvimento de soluções inovadoras nos projetos de P&D.
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5, a Companhia possui contratos de prestação de
serviços relevantes com a CEMIG e Light. Para prestação dos serviços contratados, são
necessárias anuências da ANEEL sob os contratos firmados.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional--Continuação
Observa-se também que no ano de 2018 a Axxiom inicia um processo fundamental para a sua
sustentabilidade e crescimento. A busca de clientes e negócios em setores da economia
diversos ao setor de energia. A aplicação de novas tecnologias pelos mais diversos
empreendimentos industriais e de serviços aumenta a procura pelas competências e soluções
desenvolvidas pela Companhia. Neste contexto, a Companhia oferece um diferencial importante.
O setor elétrico é caracterizado por processos operacionais e de gestão de alta complexidade e
criticidade estando a Axxiom tecnicamente habilitada a atender a estes requisitos.
O ciclo financeiro é caracterizado por alta necessidade de capital de giro para sustentar e
financiar a aplicação dos recursos de produção para sua posterior capitalização e remuneração,
com um grande espaço de tempo de retorno e liberação deste capital que ocorre a partir dos
marcos de faturamento dos projetos.
Neste contexto, os projetos na sua fase de desenvolvimento, tendo em vista o empenho de
recursos sem a contrapartida de faturamento, apresentam margens de contribuição baixas.
A Companhia, para evidenciar o esforço de gestão, realiza o reconhecimento da receita do
serviço prestado proporcional ao estágio de desenvolvimento dos projetos, validado pelos seus
principais clientes que são os seus acionistas. O custo do serviço prestado, em grande parte, é
próximo ao desembolso efetivo no caixa operacional tendo em vista que seu principal
componente é o custo direto de pessoal, dado à sua natureza de prestação de serviços. Como
resultado, dependendo do momento da maturidade dos projetos, a partir deste processo de
reconhecimento de receita, distancia-se a contabilidade financeira do caixa operacional,
evidenciado pelo saldo das receitas brutas a faturar no ativo.
Com a expectativa de encerramento dos projetos estruturantes e ampliação da manutenção e
sustentação de sistemas, bem como pela perspectiva de atuação em novos mercados, esperase, para os próximos exercícios sociais, um novo ciclo de sustentação de margens positivas nos
projetos/serviços o que trará uma geração de caixa positiva.

2. Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”) que compreendem: a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação--Continuação
2.1. Declaração de conformidade--Continuação
A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às informações
utilizadas pela Administração na sua gestão.
Em 07 de agosto de 2020, a Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das
demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
2.2. Bases de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção
dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do
resultado.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Companhia. Todas as informações financeiras estão apresentadas em milhares de Reais,
exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as normas do CPC exige que
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua, utilizando como referência
a experiência histórica e também alterações relevantes de cenário que possam afetar a
situação patrimonial e o resultado da Companhia nos itens aplicáveis. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro
dos efeitos decorrentes de:
 Nota 5 - Clientes (contas a receber não faturado);
 Nota 8 - Imobilizado e intangível (depreciação e amortização);

 Nota 12 - Provisões para riscos;
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação--Continuação
2.4. Uso de estimativas e julgamentos--Continuação
 Nota 15 - Imposto de renda e contribuição social;
 Nota 16 - Receita líquida de vendas;
 Nota 19 - Instrumentos financeiros.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas
pelo menos anualmente.
2.5. Normas, interpretações e modificações que entraram em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2018
As seguintes normas e alterações de normas entraram em vigor no exercício de 2018:
 CPC 48 - Instrumentos Financeiros - estabelece que todos os ativos financeiros
reconhecidos que estão inseridos no escopo da IAS 39 (equivalente ao CPC 38) sejam
subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou valor justo, refletindo o modelo
de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo de caixa.
 CPC 47 - Receitas de Contratos com clientes - O CPC 47 - Receita de Contrato com
Clientes foi emitida em maio de 2014, alterada em abril de 2016 e estabelece um modelo
de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes.
De acordo com o CPC 47, a receita é reconhecida por um valor que reflete a
contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou
serviços para um cliente. Este novo pronunciamento substituirá todas as atuais
exigências para reconhecimento de receitas segundo os CPCs. Adicionalmente, o CPC
47 estabelece exigências de apresentação e divulgação mais detalhadas do que as
normas atualmente em vigor.
A Companhia adotou a nova norma com base no método prospectivo, a partir de 1º de
janeiro de 2018, sem impactos financeiros relevantes em suas demonstrações financeiras.
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Axxiom Soluções Tecnológicas S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

2. Base de preparação--Continuação
2.6. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas em 31
de dezembro de 2018
Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019:
 CPC 06 - Arrendamento mercantil - com essa nova norma, os arrendatários passam a ter
que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado
para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, inclusive os atualmente
classificados como arrendamentos operacionais.
A Companhia ainda está avaliando os efeitos da aplicação dessa nova norma e alterações
de normas existentes sobre os valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
 ICPC 22 - Incerteza sobre o Tratamento de Tributos sobre o Lucro
O ICPC22 descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver incerteza
sobre o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer que a Companhia:
- Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um
grupo; e
- Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto,
ou proposta de utilização, por uma entidade nas suas declarações de imposto de renda.
- Em caso positivo, a Companhia deve determinar sua posição fiscal e contábil em linha
com o tratamento fiscal utilizado nas suas declarações de imposto de renda. Em caso
negativo, a Companhia deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua
posição fiscal e contábil.
A interpretação é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de
2019.
A Companhia ainda está avaliando os efeitos da aplicação dessa nova norma e
alterações de normas existentes sobre os valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras da Companhia.
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3. Principais práticas contábeis
As políticas contábeis referentes às atuais operações da Companhia que implicam em
julgamento e utilização de critérios específicos de avaliação são como segue:
a)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data
da contratação, os quais são sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Caixa e
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo e não para investimento ou outros fins.

b)

Instrumentos financeiros
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor contábil; empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual
os ativos financeiros foram adquiridos e a Administração determina a classificação de seus
ativos financeiros no reconhecimento inicial.
A Companhia avalia, na data das demonstrações financeiras, se há evidencia objetiva de
que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu
valor recuperável.

c)

Clientes e valores a receber
São apresentadas de acordo com os valores de realização. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa, quando aplicável é constituída com base na análise individual dos
créditos, em montante considerado pela Administração como suficiente para a cobertura de
perdas na sua realização.
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa PECLD
A Administração da companhia utiliza a melhor estimativa para constituir a provisão para
devedores duvidosos dos valores a faturar dos contratos Scada e Atlantis, mesmo o Parecer
Jurídico entender possível o seu pleito. As provisões são reconhecidas nas contas de
resultados.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
d)

Imobilizado
i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
acumulado (impairment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui:
 O custo de materiais e mão de obra direta;
 Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que
estes sejam capazes de operar de forma pretendida pela Administração;
 Os custos de desmontagem e de reestruturação do local onde estes ativos estão
localizados.
 Capitalização dos custos de empréstimos.

ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.

iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício
baseado na vida útil-econômica estimada de cada componente. Ativos arrendados são
depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato,
a não ser que seja certo que a Companhia obterá a propriedade do bem ao final do
arrendamento. Terrenos não são depreciados.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em
que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Os saldos ativos em aberto em 31 de dezembro de 2018 referem-se a obras de
revitalização realizadas na sede da Companhia em imóveis locados. A depreciação é
realizada no período de vigência do contrato, a qual tem como data final 31 de julho de
2019.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
d)

Imobilizado--Continuação
iii) Depreciação--Continuação
Benfeitorias em imóveis de terceiros--Continuação
Computadores e periféricos
Móveis e utensílios

5 anos
10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis dos ativos e seus respectivos valores
residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são
reconhecidos prospectivamente, como mudança de estimativa contábil.
e)

Intangível
i)

Pesquisa e desenvolvimento
Gastos em atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Atividades de desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção de
produtos novos ou substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são
capitalizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de
maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e comercialmente viáveis, se
os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e
os recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os
gastos capitalizados incluem o custo de materiais, mão de obra direta, custos de
fabricação que são diretamente atribuíveis a preparação do ativo para seu uso proposto,
e custos de empréstimo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no
resultado quando incorridos.
Os gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo de aquisição,
inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados, deduzido da amortização
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável.

ii)

Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas
por redução ao valor recuperável acumuladas.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
e)

Intangível--Continuação
iii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros
benefícios econômicos incorporados no ativo específico nos quais se relacionam.

f)

Redução ao valor recuperável
i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro é avaliado a cada data de reporte para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo apresenta
perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve
um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de
maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não
pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor
devido à Companhia sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras
transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência,
ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um
instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.

ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revisados a cada
data das demonstrações financeiras para apurar se há indícios de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo
ou de uma unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. O valor
recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e
o valor justo menos despesas de venda.
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
f)

Redução ao valor recuperável--Continuação
iii) Outros passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, pelos correspondentes encargos e
variações monetárias incorridas.

g)

Imposto de renda e contribuição social
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.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro ou a receber esperado no caso de
antecipações que excedam o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas
ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins de tributação, assim como em relação a saldos existentes e recuperáveis de prejuízo
fiscal e base negativa de contribuição social.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em
consideração o impacto de incertezas relativas a posições fiscais tomadas e se o pagamento
adicional de imposto de renda e juros tenha que ser realizado. A Companhia acredita que a
provisão para imposto de renda está adequada com relação a todos os períodos fiscais em
aberto, baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis
fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que
podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem
ser disponibilizadas, o que levaria a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à
adequação da provisão existente, tais alterações impactarão a despesa com imposto de
renda no ano em que forem realizadas.
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3. Principais práticas contábeis--Continuação
g)

Imposto de renda e contribuição social--Continuação
Os ativos e passivos fiscais correntes e diferidos são compensados caso haja um direito
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de
renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à
tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis, não utilizadas quando é provável que
lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de
fechamento e são reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.

h)

Receita e custos relacionados a projetos
As receitas e os custos relacionados a projetos são reconhecidos com base no estágio de
conclusão do contrato na data das demonstrações financeiras, mensurados com base na
proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato (POC percentage of conclusion). As variações nos custos com mão de obra, reclamações e
pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos possam ser
mensurados com confiabilidade e seu recebimento seja provável.
Quando o resultado de um contrato de longo prazo não pode ser estimado com
confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja
recuperação seja provável. Os custos de cada contrato são reconhecidos no resultado do
período em que são incorridos. Adicionalmente se for provável que os custos totais
excederão a receita total de um contrato, a perda estimada é reconhecida imediatamente no
resultado do exercício.
Os gastos realizados pela Companhia que não representam avanços efetivos no estágio de
conclusão dos contratos são controlados como ativos no balanço patrimonial e são
transferidos ao resultado do exercício, como custos de projetos pelo seu efetivo avanço.

4. Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa pode ser demonstrado como segue:

Caixa
Aplicações financeiras
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2018

2017

2
6.950
6.952

1
3.427
3.428
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4. Caixa e equivalentes de caixa--Continuação
O saldo em aplicações financeiras é constituído basicamente de aplicações em Certificados de
Depósitos Bancários (CDI) contratadas em instituições financeiras nacionais, a preços e
condições de mercado. Todas são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
As aplicações financeiras são remuneradas substancialmente a taxa de 100% da variação da
taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. Clientes

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Cemig Distribuição S.A.
Companhia de Gás de Minas Gerais S.A.
Cemig Telecomunicações S/A CEMIG TELECOM
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Cemig Geração Distribuída S.A. CEMIG GD
Banco Nacional Desenvolvimento Econômico BNDES
Petrobras Transportes S.A. TRANSPETRO
Emater
Outros
Total contas a receber faturados

Light Serviços de Eletricidade S.A.
Cemig Distribuição S.A.
Emater
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Outros
(-)Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa PECLD (i)
Total contas a receber a faturar (ii)

Circulante
Não circulante

2018

2017

8
142
419
30
63
424
84
88
6
1.264

2.415
2.210
221
116
118
5.080

2018

2017

1.938
8.236
3.451
739
(11.034)
3.330
4.594

4.741
10.077
456
3.602
301
19.177
24.257

4.594
-

18.714
5.543

(i) A Companhia constituiu provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa em 2018 referente às medições ainda não
faturadas dos contratos Scada e Atlantis.
(ii) A Companhia possui valores a receber de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas prestados a partes
relacionadas às suas controladoras, segregado em ativo circulante e não circulante.
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5. Clientes--Continuação
Em 31 de dezembro de 2018 as contas a receber apresentam os seguintes vencimentos:
31/12/2018
A faturar
A vencer

3.330
1.264
4.594

6. Impostos a recuperar
2018

2017

Imposto de renda a compensar
Contribuição social a compensar
COFINS a compensar
PIS a compensar
ISSQN a recuperar

1.051
615
440
97
35
2.238

1.051
990
442
97
35
2.615

Circulante
Não circulante

2.203
35

2.580
35

2018

2017

1.259
454
12.911
4.648
19.272

2.173
782
8.941
3.219
15.115

7. Imposto de renda e contribuição social diferidos

Imposto de renda a recuperar sobre adições temporárias
Contribuição social a recuperar sobre adições temporárias
Imposto de renda a recuperar sobre prejuízos fiscais
Contribuição social a recuperar sobre bases negativas

A Administração realizou estudo sobre a realização do imposto de renda sobre prejuízos fiscais e
contribuição social sobre bases negativas e tais valores serão realizados conforme demonstrado
a seguir:
2019
2020
2021
2022
2023
2024-2030
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765
1.110
1.506
1.908
13.983
19.272
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8. Imobilizado e intangível
Vida útil
(anos)
Imobilizado
Computadores e periféricos
Móveis e utensílios
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Total Custo
(-) Depreciação acumulada
Total Imobilizado

5
10

Vida útil
(anos)
Intangível
Softwares
Desenvolvimento de novos produtos
Direito de uso de softwares
Marcas e patentes
Total Custo
(-) Amortização acumulada
Total Intangível

5

2017

2.251
757
1.334
4.342
(3.292)
1.050

2017

581
10.892
25
11.498
(3.244)
8.254

Adições

331
35
119
485
(408)
77

Adições

312
312
(2.173)
(1.861)

Transferências

56
(56)
-

Transferências

(581)
581
-

2018

2.582
848
1.397
4.827
(3.700)
1.127

2018

11.785
25
11.810
(5.417)
6.393

Conforme Nota 3, item d (iii) a depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros ocorre em
conformidade às datas finais de contratos de locação dos imóveis em que as benfeitorias foram
realizadas, ambas datados em 31 de julho de 2019.
Softwares
Os gastos relacionados a softwares são reconhecidos na medida que seja provável que
benefícios futuros sejam auferidos à Companhia.
A Companhia, conforme CPC 27, procedeu à revisão dos critérios utilizados para determinação
da vida útil-econômica estimada dos itens que compõem seu imobilizado para fins de cálculo da
depreciação. Os resultados obtidos nesta revisão não apresentaram divergência em relação às
taxas de depreciação anteriormente aplicadas, não havendo modificação de critérios utilizados
para depreciação neste exercício.
A Companhia também revisou o valor recuperável dos seus ativos e não identificou qualquer
necessidade de constituição de provisão quanto à perda de valor.
A Companhia continuará a efetuar análises dos valores registrados no imobilizado e vida útil
estimada para cálculo da depreciação, ajustando-os imobilizado e vida útil estimada para cálculo
da depreciação, ajustando-os quando necessários.
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8. Imobilizado e intangível--Continuação
Softwares--Continuação
A Companhia não possui bens dados em garantia em processos judiciais e debêntures emitidas.
O ativo intangível direito de uso de softwares é amortizado pelo método linear. A taxa de
amortização média anual foi de 20%.

9. Fornecedores e contas a pagar
A composição de fornecedores e contas a pagar é como segue:

Alstom Brasil (GE)
Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMIG)
Amil Assistência Médica
Innovati Serviços Ltda.
Atlântica Assessoria Imobiliária Ltda.
P&D CEMIG GT Veredas
P&D CEMIG Governança de Dados
Dell Computadores Ltda.
CA Programas de Comp.
Meta 3.
Fialho
GE Engergy
Outros
Total

2018

2017

4.809
304
225
68
115
158
173
27
1.643
855
8.377

4.809
688
39
68
79
277
51
2.191
711
8.913

10. Empréstimos, financiamentos e debêntures
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Saldo da
dívida em
31/12/2017

Adições

Encargos
financeiros
provisionados

Leasing
Empréstimos
Total

6.942
6.942

619
5.500
6.119

737
292
1.029

Circulante
Não circulante

5.477
1.465

Encargos
financeiros
pagos
(412)
(292)
(704)

Resgate/
amortização

Saldo da
dívida em
31/12/2018

(3.194)
(3.194)

4.692
5.500
10.192
8.888
1.304
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação
10.1. Empréstimos
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo utilizado da Conta Garantida é de R$ 5.500, com
juros de 0,22% mais CDI ao mês com o Banco ITAU.
10.2. Leasing
Em 2016, a Companhia adquiriu diversos equipamentos e softwares através de contrato
Master de Leasing firmado com a HP Financial nº 06505 e seus anexos com os respectivos
vencimentos SR01 18/04/2019, SR02 30/03/2019, SR03 28/04/2019, SR04 30/06/2019,
SR05 30/06/2019, SR06 27/09/2019 e 06556SR01 27/07/2019, com valor nominal total de
R$12.753, com remuneração de 100% da variação acumulada das taxas DI - Depósito
Interfinanceiros sobre o valor nominal da dívida. Em 2018 contratou novo Leasing referente
ao contrato nº 06505, anexo SR07 vencimento 16/07/2021 e prorrogou os seus respectivos
anexos com vencimentos SR01 18/04/2020, SR02 01/04/2020, SR03 28/04/2020, SR04
30/06/2020, SR05 30/06/2020, SR06 27/09/2020 e 06556SR01 27/07/2020.
A Companhia não possui covenants financeiros atrelados à dívida em 31 de dezembro de
2018.

11. Obrigações sociais e trabalhistas

Provisão para férias
Salários e ordenados a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Encargos sobre férias
Imposto de renda retido na fonte sobre folha de pagamento
Outras
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2018

2017

3.396
1.955
2.308
324
503
2.267
75
10.828

3.061
1.687
1.531
264
453
929
53
7.978
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12. Provisões para riscos
A Companhia constituiu provisões para riscos decorrentes de prováveis vínculos empregatícios
de prestadores de serviço da companhia, dentre pessoas físicas e jurídicas. A estimativa está
composta conforme abaixo:
2017
Trabalhistas

3.364
3.364

Reversões
(2.149)
(2.149)

2018
1.215
1.215

A Companhia não possui causas possíveis para serem divulgadas.

13. Provisões para contratos
Em 2016, a Companhia, ao atualizar seu orçamento, identificou que um de seus contratos de
prestação de serviço estava com o custo superior à receita, gerando assim um contrato oneroso,
motivo pelo qual fez-se necessário a provisão no montante de R$2.148. Em 2018, devido a
rescisão do contrato, este valor foi estornado e a Companhia considerou como a melhor
estimativa para computar as despesas rescisórias (multa), o valor de R$98.

14. Patrimônio líquido
a)

Capital social
As ações da Companhia são divididas entre a CEMIG (49%) e a Light (51%).
O capital social da Companhia no montante de R$46.600 está totalmente integralizado e em
31 de dezembro de 2018 está representado por 46.600.000 ações ordinárias nominativas
com valor nominal de R$1,00.

b)

Reserva legal
Em função do prejuízo no exercício, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não
constituiu reserva legal, conforme previstos nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

c)

Dividendos
Em função do prejuízo no exercício, em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não
distribuiu dividendos, conforme determinado pelo Estatuto Social da Companhia.
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15. Imposto de renda e contribuição social
2018

2017

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquotas
Despesa com IR e CSLL calculada às alíquotas de 34%
Diferenças permanentes e diferenças temporárias não reconhecidas
no ativo como crédito tributário (i)
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social (ii)
Crédito de imposto de renda e contribuição social

(21.110)
34%
7.177

(18.896)
34%
6.425

(3.021)
7.177
4.156

(125)
6.425
6.300

Alíquota efetiva

19,69%

33,33%

(i) A Companhia reconhece, no seu ativo, créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias. Devido a esse fato, tanto as
constituições como as compensações desses créditos tributários, quando ocorrem, são reconhecidos nesta rubrica.
(ii) A Companhia reconheceu, no seu ativo, créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social no exercício de 2018.

16. Receita líquida de vendas
Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na
demonstração de resultado do exercício:

Receita bruta terceiros
Receita bruta partes relacionadas
Receita bruta
(-) Impostos sobre vendas de serviços
Receita líquida de vendas
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2018

2017

10.278
45.913
56.191
(6.024)
50.167

4.122
44.386
48.508
(5.168)
43.340
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17. Informações sobre a natureza de despesas reconhecidas na demonstração
do resultado do exercício
2018
Despesas com pessoal
Despesa de serviços de terceiros
Aluguel do edifício
Depreciação e amortização
Energia elétrica
Provisões para créditos de liquidação duvidosa
Outros

Alocação:
Custo dos serviços vendidos
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas despesas operacionais, líquidas

2017

(45.955)
(6.589)
(1.277)
(2.581)
(186)
(11.034)
(2.550)
(70.172)

(41.456)
(15.720)
(1.143)
(1.877)
(159)
(1.545)
(61.900)

2018

2017

(50.981)
(2.214)
(5.267)
(676)
(11.034)
(70.172)

(54.807)
(2.129)
(4.901)
(63)
(61.900)

2018

2017

(1.029)
(250)
(1.279)

(1.046)
(43)
(1.089)

(1.279)

(1.089)

18. Resultados financeiros
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outros

Total
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras
Outros
Total
Resultado financeiro
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20
154
174
(1.105)

367
386
753
(336)
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19. Instrumentos financeiros
Gerenciamento dos riscos financeiros
A Companhia possui os seguintes riscos identificados resultantes de instrumentos financeiros:
 Risco de crédito;
 Risco de liquidez; e
 Risco de mercado.
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de
juros estimados:

Empréstimos e financiamentos
Fornecedores/contrato oneroso

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
contratual

1 ano

2 anos

10.192
8.497

10.192
8.497

8.888
8.399

1.304
98

Os instrumentos financeiros por categoria são compostos da seguinte maneira:
31/12/2018
Valor
Valor
contábil
justo
Ativos financeiros
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Total
Passivos financeiros
Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores/provisão para
contratos/outras contas a pagar
Total

31/12/2017
Valor
Valor
contábil
justo

6.952
4.594
11.546

6.952
4.594
11.546

3.428
24.257
27.685

3.428
24.257
27.685

10.192

10.192

6.942

6.942

8.497
18.689

8.497
18.689

11.194
18.136

11.194
18.136

Riscos de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia 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. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes
e de instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo.
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19. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
Riscos de crédito--Continuação
Contas a receber e outros recebíveis
A exposição da Companhia a risco de credito é influenciada principalmente pelas características
individuais de cada cliente. Atualmente, as contas a receber da Companhia são substancialmente
oriundas de transações com partes relacionadas, como descrito na Nota 5. A Administração não
espera problemas na realização destas contas a receber.
Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$6.952 em 31 de dezembro de 2018
(R$3.428 em 2017 ), os quais representam a exposição máxima de crédito sobre aqueles ativos. O
caixa e equivalentes de caixa são mantidos em instituições financeiras de grande porte no país.
Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco que a Companhia pode enfrentar dificuldades em cumprir com as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à
vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é
de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis
ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de
câmbio, taxas de juros e preços de ações, exercem sobre os ganhos da Companhia ou sobre o
valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco
de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros
aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno.
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19. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento dos riscos financeiros--Continuação
Risco de taxa de juros
A Companhia adota políticas conservadoras de captação e aplicação de recursos financeiros e
de minimização de custos de capital. As aplicações financeiras da Companhia são,
principalmente, mantidas em operações vinculadas aos juros do CDI, conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 4. As captações são provenientes de contrato de conta garantida com Banco
Itaú., conforme Nota Explicativa nº 10, e relacionadas também ao arrendamento mercantil
operacional captado. As taxas de juros do mercado são monitoradas com o objetivo de assegurar
a melhor rentabilidade das aplicações financeiras e para proteger a Companhia contra o risco de
volatilidade dessas taxas.

20. Partes relacionadas
Ativo
Contas a receber
Light Serviços de Eletricidade S.A.
Cemig Distribuição S.A.
Companhia de Gás de Minas Gerais S.A.
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Cemig Telecomunicações S.A.
Cemig Geração Distribuída S.A CEMIG GD
Resultado
Receita bruta
Light Serviços de Eletricidade S.A.
Cemig Distribuição S.A.
Companhia de Gás de Minas Gerais S.A.
Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
Cemig Telecomunicações S.A.
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

2018

2017

1.946
8.377
419
3.482
63
14.287

7.156
12.287
221
3.602
116
23.382

16.691
21.955
4.441
1.293
515
1.017
45.912

17.955
19.500
2.103
42
1.507
1.752
1.527
44.386

As transações com partes relacionadas se referem basicamente a contratos de prestação de
serviços de desenvolvimento tecnológico em sistemas de informação mensuradas de acordo
com as condições acordadas entre as partes nos respectivos instrumentos contratuais.
Remuneração da Administração
A remuneração da Administração no exercício de 2018 a título de salário e pró-labore foi de
R$1.546 (R$1.620 no exercício de 2017).
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21. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2018, a Sociedade possuía cobertura de seguros para cobrir os riscos
de:

Incêndio/queda de raio/explosão
Danos elétricos riscos comerciais
Perda ou despesas de aluguel prédio
Roubo ou furto qualificado de bens

R$ mil

Data da vigência

600
100
90
100

04/06/2018 a 04/06/2019
04/06/2018 a 04/06/2019
04/06/2018 a 04/06/2019
04/06/2018 a 04/06/2019

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram auditadas pelos auditores
independentes.

22. Eventos subsequentes
Aumento de capital
Em Assembleia Geral Extraordinária no dia 07 de maio de 2019, foi aprovado o aporte para
aumento de capital no montante de R$ 11.765. Como consequência, o capital social total e
integralizado passa a ser de R$ 58.365.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de março de 2020, foi aprovada o
aumento de capital social no montante R$ 6.800. Como consequência o capital social total e
integralizado passa a ser R$ 65.165.
COVID-19
Considerando o cenário atual, decorrente da Pandemia do Covid-19, a Axxiom ainda está
avaliando os impactos financeiros advindos desta crise, buscando adaptar-se a novas formas e
processos de trabalho, visando preservar a saúde do colaborador e minimizar os impactos na
operação da Companhia.
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