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Notas explicativas

(Em reais, exceto se indicado de outra forma)

1 Contexto operacional
1.1

A Companhia e suas operações

A Transpetro Bel 09 S.A., sociedade de propósito específico, doravante denominada “Transbel” ou “Companhia” é
uma sociedade anônima, de capital fechado, subsidiária integral da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, com
sede em Belém, no estado do Pará.
A Transbel tem por objeto a exploração da cessão onerosa da área, administração de infraestrutura portuária e
infraestruturas públicas e suas instalações, localizadas dentro do Porto Organizado de Belém, no estado do Pará,
identificada como BEL-09, podendo nela, e por meio dela, realizar todas as atividades portuárias, carga e descarga,
armazéns, gestão de terminais aquaviários, navegação de apoio portuário e demais atividades relacionadas à
movimentação ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes do transporte aquaviário.

Histórico - constituição
Em 05 de abril de 2019, a Transpetro participou e venceu, com a melhor proposta, o arrendamento da área BEL-09
no Leilão 15/2018 da ANTAQ.
Em 01 de agosto de 2019, foi publicado pela ANTAQ o ato de homologação e adjudicação do leilão, declarando a
Transpetro como vencedora do certame e estabelecendo a data de 16 de setembro de 2019 para o cumprimento
das obrigações estabelecidas no edital, dentre elas a constituição da SPE.
A Assembleia Geral de constituição da Transbel, em atendimento à exigência editalícia, prévia à celebração do novo
contrato de arrendamento do Terminal de Belém, foi realizada em 02 de outubro de 2019. A escrituração pública
de constituição realizada em 25 de outubro e o registro do CNPJ em 30 de outubro de 2019.
Tendo cumprido todas as exigências do edital, em 06 de dezembro de 2019, a Transpetro foi convidada para assinar
o contrato de arrendamento. Porém, a assinatura não se concretizou em função de haver no contrato cláusulas
divergentes do proposto à época do leilão.
A Transpetro enviou carta para a ANTAQ e para o Ministério de Infraestrutura notificando a necessidade de
manutenção das condições editalícias.
Diante do exposto acima, o pleito submetido pela Transpetro encontra-se em análise pelo Ministério de
Infraestrutura.
Até a assinatura do novo contrato, o Terminal de Belém permanece sendo operado pela Transpetro, nas mesmas
condições atuais, através de aditivo no contrato anterior, não causando prejuízos à operação.
Nesse contexto, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não apresentou resultados operacionais e a
Administração entende que essa situação se normalizará com início das operações.
A Diretoria Executiva da Companhia, em reunião realizada em 30 de julho de 2020, autorizou a divulgação dessas
demonstrações financeiras.
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2 Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
2.1

Base de preparação

As demonstrações financeiras da Companhia estão sendo apresentadas de acordo com os International Financial
Reporting Standards (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que
foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de
outra forma indicado.
2.2

Moeda Funcional

A moeda funcional da Transbel é o real, por se tratar da moeda de seu ambiente econômico de operação.
2.3

Demonstração do Resultado e do resultado abrangente

No exercício de 2019, a Transbel não apresentou outras transações além da integralização de seu capital social.
Nesse contexto, a Demonstração do resultado e do resultado abrangente do período de 25 de outubro de 2019
(data da constituição) a 31 de dezembro de 2019 foi suprimida desse relatório por não ter apresentado
movimentação.
2.4

Continuidade operacional

A Transbel foi criada com o pressuposto de continuidade operacional por prazo indeterminado. Todavia, conforme
mencionado no contexto operacional, ainda não foram realizadas as assinaturas do contrato da cessão onerosa da
área, identificada como Bel 09, devido a ajustes e alterações necessários às cláusulas existentes. As assinaturas
seriam o ponto de partida para o início das operações.
A Administração aguarda a conclusão das tratativas com os órgãos governamentais relacionadas ao contrato e,
somente após, poderá avaliar se as cláusulas contratuais finais afetarão de forma adversa a atividade operacional
da Companhia e sua respectiva geração de caixa futura e capacidade de continuidade operacional.

3 Sumário das principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela Companhia nas demonstrações
financeiras apresentadas.
3.1 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta
liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.
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3.2 Capital social e remuneração aos acionistas
O capital social está representado por ações ordinárias nominativas.
Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros sobre
o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no Estatuto Social da Companhia.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido no resultado do exercício.

4 Caixa e equivalentes de Caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 25.748.514, refere-se à
aplicações financeiras, e corresponde ao capital social integralizado conforme estabelecido no Estatuto Social da
Companhia.

5 Patrimônio líquido
5.1

Capital social

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado no valor de R$ 25.748.514, está representado
por 25.748.514 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e com direito de voto.

6 Gerenciamento de riscos
A Administração avalia que o grau de incerteza relacionado ao desfecho do contrato de Cessão da área BEL-09e
seus possíveis impactos expõe a Companhia a uma série de riscos decorrentes de suas operações, tais como os
riscos de liquidez e de continuidade operacional.
6.1 Risco de liquidez
O risco de liquidez é representado pela possibilidade de insuficiência de caixa ou outros ativos financeiros para
liquidar as obrigações nas datas previstas.
No atual cenário, a Companhia não possui obrigações a serem liquidadas, não estando exposta, de forma imediata,
ao risco de liquidez.
6.2 Risco de continuidade
O risco de continuidade é representado pela inclusão de cláusula contratual divergente daquela proposta à época
do leilão pelo órgão regulador. Esse fator interfere diretamente nas avaliações iniciais para aprovação do
investimento e desta forma, a Companhia aguarda o posicionamento dos órgãos governamentais sobre o assunto
para avaliação dos impactos nas suas atividades operacionais, nos fluxos de caixa futuros e, consequentemente, na
sua capacidade de continuidade.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da
Transpetro Bel 09 S.A.
Belém - PA
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Transpetro Bel 09 S.A. (“Companhia” ou “Transbel”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 25 de outubro
de 2019 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2019, 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 Transpetro Bel 09 S.A. em 31 de
dezembro de 2019, 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 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.
Ênfase – Companhia em fase pré-operacional
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.4 às demonstrações financeiras, a Companhia encontrase em fase pré-operacional e aguarda as assinaturas do contrato de cessão onerosa da área, identificada
como Bel 09, com os órgãos governamentais para iniciar suas operações e consequentemente não tem
gerado fluxo de caixa para suas atividades. As demonstrações financeiras devem ser lidas nesse
contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

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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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, 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 Companhiaou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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.
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 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.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
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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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 , 30 de julho de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Luis Claudio de Oliveira Guerreiro
Contador CRC-RJ 093679/O-1

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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Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da TRANSPETRO BEL 09 S.A. - TRANSBEL, no exercício de suas funções legais e estatutárias,
procedeu ao exame das demonstrações financeiras da TRANSBEL, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, que compreendem o balanço patrimonial, demonstração de resultados abrangentes, demonstração das
mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, assim como as notas explicativas, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes, datado de 30 de julho de 2020 e Parecer do Comitê de Auditoria
Estatutário da Transpetro, atuando como Comitê de Auditoria Estatutário da Transbel.
As demonstrações financeiras foram apreciadas na reunião de Diretoria Executiva da Transpetro Bel 09 - TRANSBEL,
realizada em 30 de julho de 2020, e encaminhadas para apreciação em Assembleia Geral Ordinária.
Considerando a opinião emitida sem ressalvas dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes, as
informações prestadas pelos integrantes da Administração da Empresa, assegurando que as Demonstrações
Financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial
e financeira da TRANSPETRO BEL 09 S.A. - TRANSBEL em 31 de dezembro de 2019, o Conselho Fiscal, por
unanimidade, opinou favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, cuja matéria será submetida à
deliberação da Assembleia Geral Ordinária.
Base do Parecer do Conselho Fiscal:
Este conselho, constituído em 2020, analisou os documentos recebidos e utilizou como base para análise as
informações disponíveis até a presente data.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020.

Conselheiro Fiscal
Reynaldo Lopes Carvalho Sobrinho
CPF: 071.009.387-08
Conselheira Fiscal
Savana Macedo Faulob
CPF: 088.155.437-59
Presidente
Viviane de Lima Vilela de Souza
CPF: 052.281.557-08

13 - 14

NP-1

Transpetro Bel 09 S.A.
Empresa do Sistema Petrobras

Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE
RELATO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA TRANSPETRO (CAE-TP), ATUANDO COMO COMITÊ DE
AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA TRANSBEL PARA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2019.
Em cumprimento à Lei nº 13.303/2016 e consoante a previsão constante do art. 56 do Estatuto Social da Transpetro
Bel 09 S.A. (Transbel) , alinhada ao disposto nos art. 14 e 24-V do Decreto nº 8.945/2016, a Companhia compartilha
com a sua Controladora (Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO) o Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). O CAETP, assessora a Assembleia Geral de Acionistas da Transbel, de acordo com suas atribuições e responsabilidades.
O Relatório Anual de Atividades do CAE-TP é emitido de forma única e encontra-se publicado no sítio eletrônico da
Transpetro.
Este documento é emitido individualmente para a Transpetro Bel 09 S.A.
Tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, considerando os trabalhos de
acompanhamento e a situação pré-operacional em que se encontra a Transbel, os membros do Comitê de Auditoria
Estatutário da Transpetro (CAE-TP) entendem que: (i) os controles internos para a produção dos relatórios
financeiros da Transbel são razoavelmente seguros; e (ii) a Auditoria Independente atuou de forma satisfatória e
não foi reportada nenhuma ocorrência que pudesse comprometer sua independência.
Neste contexto, após procederem ao exame e análise das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e da minuta do Relatório dos Auditores Independentes (KPMG) datada em
30 de julho de 2020, acompanhados do extrato da ata de reunião de diretoria de 30/07/2020 aprovando essas
demonstrações, os membros do Comitê recomendam a aprovação da divulgação das mesmas pelo órgão societário
competente da Transpetro Bel 09 S.A.
Belem, 30 de julho de 2020.

Marco Antônio Mayer Foletto
Presidente do CAE da Transpetro e especialista financeiro
Edson Soares Ferreira
Membro do CAE da Transpetro
Gerson Luiz Gonçalves
Membro do CAE da Transpetro
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