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Relatório de revisão sobre os quadros isolados das 
informações contábeis intermediárias 
 
 
Aos Acionistas e Diretores da  
Companhia Transleste de Transmissão 
Belo Horizonte - MG 
 
 
Introdução 
Revisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia Transleste de Transmissão 
(“Companhia”) que incluem os quadros isolados do balanço patrimonial em 30 de junho de 
2015 e da respectiva demonstração do resultado para o período de seis meses findo naquela 
data. 
 
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de 
acordo com as bases descritas na nota explicativa n° 1 - Objetivo e base de preparação e 
apresentação dos quadros isolados das informações contábeis intermediárias. 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 
(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. 
 
Conclusão sobre os quadros isolados das informações contábeis intermediárias 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar 
que os quadros isolados das informações contábeis intermediárias acima referidas não foram 
elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as bases descritas na nota 
explicativa n° 1 - Objetivo e base de preparação e apresentação dos quadros isolados das 
informações contábeis intermediárias. 
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Ênfase 
Sem modificar nossa conclusão, chamamos a atenção para a nota explicativa no 1 às 
informações contábeis intermediárias, que descreve a base de elaboração das informações 
contábeis intermediárias e seu objetivo. As informações contábeis intermediárias foram 
elaboradas pela Companhia Transleste de Transmissão exclusivamente para uso interno da 
administração e pelos seus investidores como base para avaliação de seus investimentos pelo 
método de equivalência patrimonial, ou então, se aplicável, para consolidação em suas 
demonstrações contábeis intermediárias. Consequentemente, as informações contábeis 
intermediárias podem não ser adequadas para outro fim e não devem ser distribuídas ou 
utilizadas por outras partes sem o nosso prévio consentimento. 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2015 

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

Anderson Luiz de Menezes 
Contador CRC MG-070240/O-3 



5 

Companhia Transleste de Transmissão 

Balanço patrimonial revisado em 30 de junho de 2015 (não auditado) 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

30.06.2015
Ativo
Circulante  
  Caixa  e Equivalentes de Caixa 15.376
  Titulos e Valores Mobiliários (Fundo reserva) 2.389
  Concessionárias e permissionárias 4.169
  Contas a receber – ativo financeiro 27.957
  Tributos e contribuições sociais a compensar 134
  Outros  633

50.658

Não circulante 
  Contas a receber - ativo financeiro 128.001
  Intangivel 512
  Imobilizado 146
  Outros 319

128.978

Total do ativo 179.636
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Companhia Transleste de Transmissão 

Balanço patrimonial revisado em 30 de junho de 2015 (não auditado) 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

30.06.2015
Passivo 
Circulante 
  Fornecedores 117
  Empréstimos e financiamentos 6.245
  Dividendos  6.503
  Tributos e contribuições sociais 1.277
  Taxas regulamentares 1.079
  Outros 3.650

18.871

Não circulante 
  Empréstimos e financiamentos  85.450
  Tributos diferidos 4.804
  Provisões pré-operacionais  
  Outros       

1.499
335

92.088

Patrimônio líquido 
  Capital social 49.569
  Reservas de lucros 10.446
  Lucros acumulados 8.662

68.677

Total do passivo e patrimônio líquido 179.636
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Companhia Transleste de Transmissão 
 

Demonstração do resultado (não auditado) 
 
Semestre findo em 30 de junho de 2015 
 
(Valores expressos em milhares de Reais) 
 
 
    30.06.2015
     
     
     
Receita operacional líquida   16.086
     
Custo de operação    
Pessoal   (190)
Material   (7)
Serviços de terceiros   (688)
Outras   (80)
Custo de construção   -

    (965)

Lucro operacional bruto   15.121
     
     
     
Despesas operacionais    
Pessoal e administradores   (536)
Material    (6)
Serviços de terceiros    (254)
Outras    (158)

    (954)
     
Receita financeira   763
Despesa financeira    (5.556)

Resultado financeiro   (4.793)
     
Lucro antes da imposto de renda e contribuição social   9.374
     
     
     
Imposto de renda     (473)
Contribuição social    (238)
Imposto de renda e contribuição social diferidos   (1)
     
Lucro líquido do semestre   8.662
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Notas explicativas (não auditadas) 
 

Nota 1 - Objetivo e base de preparação e apresentação dos quadros 
isolados das informações contábeis intermediárias 
As informações contábeis intermediárias da Companhia Transleste de Transmissão que 
incluem apenas os quadros isolados do balanço patrimonial individual e consolidado 
em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado para o período de 
seis meses findo naquela data foram preparadas para serem utilizadas por investidoras 
como base para avaliação do investimento pelo método da equivalência patrimonial, ou, 
quando aplicável, para consolidação em suas demonstrações contábeis intermediárias. 
Consequentemente, as informações contábeis intermediárias podem não ser adequadas 
para outro fim e não deve ser distribuídas ou utilizadas por outras partes. 
 
As seguintes informações contábeis intermediárias da Companhia não foram 
apresentadas por decisão da administração e de seus investidores: (a) demonstrações das 
mutações do patrimônio líquido; (b) demonstração dos fluxos de caixa; (c) 
demonstração do resultado abrangente; (d) notas explicativas às demonstrações 
financeiras (e) informação financeira comparativa para o mesmo período do ano 
anterior; e (f) todos os outros requisitos de apresentação e divulgação que de outra 
forma seriam exigidos se tais informações fossem preparadas de acordo com o CPC 21 
(R1) - Demonstração Intermediária. 
 
As práticas contábeis utilizadas para preparar estes quadros isolados das informações 
contábeis intermediárias são baseadas nas diretrizes de reconhecimento e mensuração 
requeridos pelo CPC 21 (R1) , com exceção das informações não apresentadas descritas 
no parágrafo acima e em todos os outros requisitos de apresentação e divulgação do 
CPC 21(R1), que de outra forma seriam necessários se tais informações fossem 
consideradas em conformidade com o CPC 21(R1), uma vez que estes quadros 
satisfazem a única finalidade e intenção de uso interno de tal informação financeira, 
como mencionado acima. 
 
Base de preparação 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício de 
findo em 31 de dezembro de 2014 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2014. As práticas contábeis adotadas 
pela Companhia na preparação destes quadros isolados das informações contábeis 
intermediárias individuais e consolidadas foram aplicadas de forma consistente com 
aquelas divulgadas na nota explicativa nº3 das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, portanto, devem 
ser lidas conjuntamente. 
 
As informações contábeis intermediárias da Companhia foram aprovadas pela Diretoria 
em 20 de julho de 2015. 
 

 


