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COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 12.278.083/0001-64

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Copart 5 Participações S.A. (“Companhia” ou “Copart 5”) constituída em
18 de junho de 2010, sediada na Rua Siqueira Campos, 37, na Cidade do
Rio de Janeiro – Brasil é uma sociedade de capital fechado.
Em 31 de janeiro de 2013, em virtude da continuidade ao processo de
Reorganização Societária, o Conselho de Administração, autorizou a Oi
S.A. (“Oi”) a aumentar o capital social na sua controlada integral Telemar
Norte Leste S.A. (“TMAR”), através da transferência de investimentos,
outros ativos e debêntures “intercompany”. Neste processo, a Copart
5 que era até então subsidiária integral da Oi passou a ser subsidiária
integral da TMAR.
Tal Reorganização visa a simplificação da estrutura societária, redução
das dívidas entre as suas controladas e ganhos de sinergia operacional.
A Companhia tem como objeto social a administração e locação de bens
imóveis, bem como cessão de direitos de qualquer natureza, inclusive
de bens imóveis, podendo locar, dar em usufruto, no todo ou em parte,
enfim, praticar todos os atos necessários para o melhor aproveitamento
dos referidos bens inclusive realizar manutenção, reparo e melhoria dos
mesmos.
A autorização para a conclusão da preparação destas Demonstrações
Financeiras ocorreu na Reunião de Diretoria, realizada em 14 de abril de
2014.
Reorganização Societária do Grupo Oi realizada em fevereiro de 2012
Em Assembleias Gerais realizadas em 27 de fevereiro de 2012, os
acionistas das Companhias Oi (Tele Norte Leste Participações S.A.
(“TNL”), TMAR, Coari Participações S.A. (“Coari”) e Oi) aprovaram a
Reorganização Societária que compreendeu conjuntamente a cisão parcial
da TMAR com a incorporação da parcela cindida pela Coari, seguida de
incorporação de ações da TMAR pela Coari e as incorporações da Coari e
da TNL pela Oi, que passa a concentrar todas as participações acionárias
atuais nas Companhias Oi e passa a ser a única das Companhias Oi
listada em bolsa de valores, teve a sua denominação social alterada para
Oi S.A. por ocasião dessas Assembleias Gerais.
O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária
antes e após a Reorganização Societária:

A Reorganização Societária teve por objetivo simplificar de forma definitiva
a estrutura societária e a governança das Companhias Oi, resultando em
criação de valor para todos os acionistas através de, dentre outros fatores:
Simplificar a estrutura societária, anteriormente dividida em três
companhias abertas e sete diferentes classes e espécies de ações,
unificando as bases acionárias das Companhias Oi em uma única
empresa com duas espécies diferentes de ações negociadas em bolsas
de valores no Brasil e no exterior;
Reduzir custos operacionais, administrativos e financeiros, após a
consolidação da administração das Companhias Oi, a simplificação da
sua estrutura de capital e o aprimoramento da sua capacidade para atrair
investimentos e acessar mercados de capitais;
Alinhar os interesses dos acionistas da TNL, da TMAR e da Oi;
Possibilitar o aumento da liquidez das ações da Oi; e
Eliminar os custos decorrentes da listagem separada das ações da TNL,
da TMAR e da Oi e aqueles decorrentes das obrigações de divulgação
pública de informações pela TNL, pela TMAR e pela Oi, separadamente.
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas
Demonstrações Financeiras, e têm sido aplicadas de maneira consistente
pela Companhia.
(a) Base de elaboração
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base no custo
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados
pelos seus valores justos, conforme descrito nas políticas contábeis no
item (b) a seguir.
A preparação das Demonstrações Financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento
e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas estão divulgadas no item (c).

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidos pelo CPC – Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
(b) Principais políticas contábeis
Moeda funcional e de apresentação
A Companhia atua, como administradora e locadora de bens imóveis (vide
Nota 1), sendo a moeda corrente utilizada nas transações o Real (R$).
Para a definição da moeda funcional, a Administração considerou a
moeda que influencia:
o preço de venda de seus serviços;
os custos dos serviços prestados e dos produtos vendidos;
io fluxo de caixa pelo recebimento de clientes e pagamento a
fornecedores; e
juros, investimentos e financiamentos.
Sendo assim a moeda funcional da Companhia é o Real (R$), mesma
moeda que é utilizada para apresentação das Demonstrações Financeiras.
Transações e saldos
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda
funcional utilizando-se a taxa de câmbio na data da transação. A variação
cambial resultante da conversão é reconhecida na demonstração do
resultado.
Itens não monetários indexados a moeda estrangeira
A Companhia não possui itens não monetários indexados a moeda
estrangeira (distinta da moeda funcional e de apresentação).
Caixa e equivalentes de caixa
Este grupo é representado pelos saldos de numerários em espécie no
caixa e em fundo fixo, contas bancárias e aplicações financeiras de
curtíssimo prazo, de alta liquidez (normalmente com vencimento inferior
a três meses), prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, sendo
demonstrados pelo valor justo nas datas de encerramento dos exercícios
apresentados e não superam o valor de mercado, cuja classificação é
determinada conforme abaixo.
Aplicações ﬁnanceiras
As aplicações financeiras são classificadas de acordo com a sua finalidade
em: (i) mantidas para negociação; (ii) mantidas até o vencimento; e (iii)
disponíveis para venda.
As aplicações mantidas para negociação são avaliadas pelo seu valor
justo, com seus efeitos reconhecidos em resultado. As aplicações mantidas
até o vencimento são mensuradas pelo custo de aquisição acrescido
dos rendimentos auferidos, reduzida de provisão para ajuste ao valor
provável de realização, quando aplicável, com seus efeitos reconhecidos
no resultado. As aplicações disponíveis para venda são avaliadas ao valor
justo, com seus efeitos reconhecidos em outros resultados abrangentes,
quando aplicável.
Contas a receber
As contas a receber de clientes estão registradas pelo valor do serviço
na data da sua prestação e não diferem de seus valores justos. As contas
a receber incluem créditos por serviços prestados e não faturados até a
data do balanço.
Propriedades para investimentos
As propriedades mantidas para auferir aluguel e/ou para valorização
do capital são registradas como propriedades para investimento. As
propriedades para investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição,
deduzidos de provisão para ajuste ao valor de realização e depreciados
com base na vida útil econômica, quando aplicável.
Deterioração de ativos ﬁnanceiros
A Companhia avalia, na data do encerramento do exercício, se há evidência
objetiva de que o ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros
está deteriorado. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros
é considerado deteriorado quando existirem evidências objetivas da
redução de seu valor recuperável, sendo estas evidências o resultado
de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do
ativo, e quando houver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados.
Empréstimos e ﬁnanciamentos
Os empréstimos e financiamentos estão apresentados pelo custo
amortizado atualizados pelas variações monetárias ou cambiais e
acrescidos de juros incorridos até a data do encerramento dos exercícios.
Os custos de transação incorridos são mensurados ao custo amortizado
e reconhecidos no passivo, reduzindo o saldo de empréstimos e
financiamentos, sendo apropriados ao resultado no decorrer do período
de vigência dos contratos.
Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridos até a data dos balanços patrimoniais.
Reconhecimento das receitas
As receitas correspondem, substancialmente, ao valor das
contraprestações recebidas ou recebíveis pela prestação de serviços no
curso regular das atividades da Companhia.
A receita é reconhecida quando o valor da mesma pode ser mensurado
de maneira confiável, é provável que benefícios econômicos futuros
serão transferidos para a Companhia, os custos incorridos na transação
possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram, substancialmente,
transferidos ao comprador e quando critérios específicos forem satisfeitos
para cada uma das atividades da Companhia.
Reconhecimento das despesas
As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
2013
2012
Receitas de serviços
4
76.399
71.113
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
5
(5.595)
(5.782)
Lucro bruto
70.804
65.331
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
5
(122)
(2.662)
Outras receitas operacionais
3.248
(122)
586
Lucro antes do resultado ﬁnanceiro
e dos tributos
70.682
65.917
Receitas financeiras
6
35.790
40.359
Despesas financeiras
6
(69.511) (65.914)
Resultado ﬁnanceiro
6
(33.721) (25.555)
Lucro antes das tributações
36.961
40.362
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
7
(12.543) (11.659)
Lucro líquido do exercício
24.418
28.703
Lucro básico e diluído por ação (R$)
13 (d)
24.418
28.703
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2013
2012
Lucro líquido do exercício
24.418
28.703
Total do resultado abrangente do exercício
24.418
28.703
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2013
2012
Atividades operacionais
Lucro antes das tributações
36.961
40.362
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Encargos, rendimentos financeiros e atualizações
monetárias
31.056
26.899
Depreciação
5.595
5.782
73.612
73.043
Mutações patrimoniais
Contas a receber
(2.157)
(1.344)
Aplicações financeiras mantidas para negociação
(4.684)
(1.239)
Resgate de aplicações financeiras mantidas
para negociação
5.279
90
Tributos
1.634
(6.066)
Outras contas ativas e passivas
1
(1.508)
73 (10.067)
Encargos financeiros
(14.814)
(9.909)
Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa (11.156) (15.610)
(25.970) (25.519)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
47.715
37.457
Atividades de investimentos
Créditos com empresas ligadas - Recebimentos
34.713 100.265
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
34.713 100.265
Atividades de ﬁnanciamentos
Pagamentos de principal de empréstimos
e financiamentos
(29.333) (168.552)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
pagos no exercício
(34.968)
Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
(29.333) (203.520)
Fluxo de caixa do exercício
53.095 (65.798)
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo final
63.269
10.174
Saldo inicial
10.174
75.972
Variação no exercício
53.095 (65.798)
DIVULGAÇÕES ADICIONAIS A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Transações não-caixa
2013
2012
Dividendos aprovados e não pagos
25.350
1.717
Aumento de capital com adições de Propriedades
para investimentos (Nota 11)
1.908
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras.
a sua vinculação com as realizações das receitas. As despesas pagas
antecipadamente e que competem a exercícios futuros são diferidas de
acordo com seus respectivos prazos de duração.
Receitas e despesas ﬁnanceiras
As receitas financeiras são contabilizadas pelo regime de competência e
representam os juros efetivos auferidos sobre contas a receber liquidadas
após o vencimento e ganhos com aplicações financeiras.
As despesas financeiras representam os juros efetivos incorridos e os
demais encargos com empréstimos e financiamentos e outras transações
financeiras.
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro correntes e
diferidos
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são
contabilizados pelo regime de competência. Os tributos mencionados
atribuíveis a diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa
da contribuição social são registrados no ativo ou passivo, conforme o
caso, somente no pressuposto de realização ou exigibilidade futura.
A Companhia elabora estudos técnicos que contemplam a geração
futura de resultados de acordo com a expectativa da Administração,
considerando a continuidade das empresas. Os resultados futuros são
comparados ao valor nominal dos créditos fiscais recuperáveis durante
um período limitado a dez anos, e reduz o ativo fiscal diferido na medida
em que identifica que não é provável a existência de lucro tributável
futuro em nível suficiente para utilização total ou parcial dos tributos
diferidos. Os estudos técnicos são atualizados anualmente e os créditos
tributários são ajustados de acordo com os resultados dessas revisões.
Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do
período atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média
ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período.
O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média
das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente
conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados,
nos termos do CPC 41.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada de acordo com o CPC
03 (R2) através do método indireto. A Companhia classifica na rubrica
de caixa e equivalentes de caixa os saldos de numerários conversíveis
imediatamente em caixa e os investimentos de alta liquidez (normalmente
com vencimento inferior a três meses) sujeitos a um insignificante risco
de mudança de valor.
Os fluxos de caixa são classificados na Demonstração dos Fluxos de
Caixa, dependendo da sua natureza, em (i) atividades operacionais;
(ii) atividades de investimento; e (iii) atividades de financiamento. As
atividades operacionais englobam essencialmente os recebimentos
de clientes, e os pagamentos aos fornecedores, pessoal, tributos e
encargos financeiros. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de
investimento incluem, principalmente, créditos entre empresas ligadas.
Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem,
principalmente, os pagamentos e recebimentos referentes a empréstimos
e financiamentos obtidos.
(c) Estimativas e julgamentos contábeis críticos
Ao preparar as Demonstrações Financeiras, a Administração da
Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da
experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos
futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das
estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados
a assuntos que são incertos, com relação aos resultados das operações
e ao valor dos ativos e passivos. Os resultados operacionais e posição
financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na
mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. As
estimativas que possuem risco significativo de causar ajustes materiais
sobre os saldos contábeis dos ativos e passivos estão relacionadas
a seguir:

continua

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos acionistas,
Em atendimento à legislação societária em vigor, apresentamos as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas relativas aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012.
A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Passivo e patrimônio líquido
Nota
2013
2012
Ativo
Nota
2013
2012
Circulante
Circulante
Salários, encargos sociais e benefícios
58
12
Empréstimos e financiamentos
12
44.587
40.915
Caixa e equivalentes de caixa
8
63.269
10.174
Tributos correntes a recolher
10
12.544
11.660
Aplicações financeiras
8
1.285
1.817
Outros tributos
705
658
Contas a receber
9
32.460
30.303
Dividendos e juros sobre capital próprio
13
27.067
1.717
Demais obrigações
647
693
Tributos correntes a recuperar
10
13.698
16.420
85.608
55.655
110.712
58.714
Não circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
12
399.201 379.343
Demais obrigações
188
188
Debêntures com a controladora
14
415.257 413.755
399.389 379.531
Tributos diferidos a recuperar
10
975
Patrimônio líquido
13
Demais ativos
2.866
2.867
Capital social
85.480
85.480
Reserva de lucro
4.538
3.318
Propriedades para investimentos
11
62.604
68.199
Dividendos adicionais propostos
17.399
19.551
481.702 484.820
107.417 108.349
Total do ativo
592.414 543.535 Total do passivo e patrimônio líquido
592.414 543.535
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Reserva
Dividendos
Capital
Lucros
de Lucro
adicionais
Total
social
acumulados
Legal
propostos
Em 1 de janeiro de 2012
83.572
1.883
22.401
107.856
Aprovação de dividendos adicionais propostos
(22.401)
(22.401)
Aumento de capital
1.908
1.908
Lucro do exercício
28.703
28.703
Destinação dos lucros:
Reserva legal
1.435
(1.435)
Deliberação de dividendos obrigatórios
(1.717)
(1.717)
Deliberação de juros sobre o capital próprio
(6.000)
(6.000)
Deliberação de dividendo adicional proposto
19.551
(19.551)
Em 31 de dezembro de 2012
85.480
3.318
19.551
108.349
Aprovação de dividendos adicionais propostos
(19.551)
(19.551)
Lucro do exercício
24.418
24.418
Destinação dos lucros:
Reserva legal
1.220
(1.220)
Deliberação de dividendos obrigatórios
(5.799)
(5.799)
Deliberação de dividendo adicional proposto
17.399
(17.399)
Em 31 de dezembro de 2013
85.480
4.538
17.399
107.417
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Depreciação de ativos com vida útil deﬁnida
Os ativos de vida útil definida registrados como propriedades para
investimentos são depreciados usando o método linear no decorrer da
vida útil dos respectivos ativos. As taxas de depreciação dos ativos mais
relevantes estão demonstradas na Nota 11.
A Companhia revisa anualmente as vidas úteis desses ativos.
Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração
A Companhia revisa e analisa a possibilidade de recuperação dos
valores registrados como propriedades para investimentos para avaliar a
ocorrência de redução do valor recuperável dos ativos da Companhia, seja
como o resultado de decisões de descontinuar atividades relacionadas a
tais ativos ou em caso de haver evidências de que as receitas operacionais
futuras não serão suficientes para garantir sua realização.
Os testes de recuperabilidade (“impairment”) dos ativos de vida útil definida
são aplicados sempre que eventos ou mudanças em circunstâncias
indicam que o valor contábil pode não ser recuperado.
Os valores recuperáveis dos ativos são determinados com base na
comparação entre os cálculos do valor em uso e do valor de venda. Esses
cálculos exigem o uso de julgamentos e premissas. A determinação do
valor justo e dos fluxos de caixa operacionais futuros descontados exige
que a Companhia estabeleça determinadas suposições e estimativas
referentes aos fluxos de entrada e de saída de caixa projetados
relacionados às receitas, gastos e despesas futuras. Essas suposições
e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e
internos, tais como tendências econômicas, tendências da indústria e
taxas de juros, mudanças nas estratégias de negócios e mudanças no
tipo de serviços e produtos que a Companhia fornece ao mercado. O
uso de diferentes premissas pode alterar de maneira significativa nossas
Demonstrações Financeiras.
3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ANÁLISE DE RISCOS
A Companhia procedeu a uma avaliação de seus ativos e passivos
contábeis em relação aos valores de mercado ou de efetiva realização
(valor justo), utilizando informações disponíveis e metodologias de
avaliação apropriadas para cada situação. A interpretação dos dados de
mercado quanto à escolha de metodologias exige considerável julgamento
e estabelecimento de estimativas para se chegar a um valor considerado
adequado para cada situação.
Consequentemente, as estimativas podem não indicar, necessariamente,
os montantes que poderão ser obtidos no mercado corrente. A utilização
de diferentes hipóteses para apuração do valor justo pode ter efeito
material nos valores obtidos.
De acordo com as suas naturezas, os instrumentos financeiros podem
envolver riscos conhecidos ou não, sendo importante, no melhor
julgamento, o potencial desses riscos. Assim, podem existir riscos com
garantias ou sem garantias, dependendo de aspectos circunstanciais ou
legais. A Companhia não possui riscos de câmbio e de taxa de juros.
Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o
negócio da Companhia, destacam-se:
(a) Composição dos instrumentos ﬁnanceiros
Na data de encerramento dos balanços, os principais saldos contábeis
apresentados que podem ser considerados como instrumentos financeiros
consistem no caixa, contas bancárias e aplicações de liquidez imediata,
contas a receber de clientes, contas a pagar e despesas provisionadas,
para os quais o valor de custo se aproxima do valor de realização.
Hierarquia do valor justo
De acordo com o CPC 40, a Companhia mensura seus equivalentes de
caixa, contas bancárias e aplicações pelo seu valor justo. Tais ativos são
classificados como Nível 2, pois são mensurados utilizando preços de
mercado para instrumentos similares.
(b) Riscos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações ﬁnanceiras
Os equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em moeda local
são mantidos em fundos de investimento financeiro (FIF’s) e aplicações
em carteira própria em títulos privados (CDB’s pós-fixados) emitidos por
instituições financeiras de primeira linha.
4. RECEITAS DE SERVIÇOS
2013
2012
Receita bruta de serviços
84.186
78.361
Deduções da receita bruta
(7.787)
(7.248)
Tributos
(7.787)
(7.248)
Receitas de serviços
76.399
71.113
5. DESPESAS POR NATUREZA
2013
2012
Depreciação
(5.595)
(5.782)
Tributos
(2.516)
Pessoal
(122)
(146)
Total
(5.717)
(8.444)
Classiﬁcados como:
Custos dos bens e/ou serviços vendidos
(5.595)
(5.782)
Despesas gerais e administrativas
(122)
(2.662)
Total
(5.717)
(8.444)
6. RESULTADO FINANCEIRO
2013
2012
Receitas ﬁnanceiras
Juros sobre debêntures privadas
33.072
36.920
Rendimentos sobre aplicações financeiras
2.375
3.439
Outras receitas financeiras
343
Total
35.790
40.359
Despesas ﬁnanceiras
a) Despesas com empréstimos e ﬁnanciamentos
Juros e variação monetária sobre empréstimos
a pagar a terceiros
(65.647)
(62.428)
Juros e variação monetária sobre empréstimos
a pagar a partes relacionadas
(1.803)
(1.953)
Sub-total:
(67.450)
(64.381)
b) Outros encargos
Outras despesas financeiras
(2.061)
(1.533)
Sub-total:
(2.061)
(1.533)
Total
(69.511)
(65.914)
Resultado ﬁnanceiro
(33.721)
(25.555)
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Os tributos sobre a renda abrangem o imposto de renda e a contribuição
social sobre o lucro. A alíquota para imposto de renda é de 25% e a
alíquota para contribuição social é de 9%, produzindo uma taxa tributária
combinada de 34%.
Os registros relativos à provisão de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro reconhecidos no resultado são os seguintes:
2013
2012
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Tributos correntes
(12.543)
(11.659)
Total
(12.543)
(11.659)
2013
2012
Lucro antes das tributações
36.961
40.362
IRPJ E CSLL
IRPJ e CSLL sobre o resultado tributado
(12.567)
(13.723)
Juros sobre o capital próprio
2.040
Incentivos fiscais
24
24
Efeito de IRPJ/CSLL na demonstração de
resultado
(12.543)
(11.659)
As Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2013 foram
elaboradas considerando as melhores estimativas da Administração e os
procedimentos instituídos pelo RTT – Regime Tributário Transitório.
A Administração efetuou uma avaliação inicial dos aspectos relevantes
às suas operações/atividades tendo por base as disposições contidas na
Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013 (“MP 627/2013”) e
Instrução Normativa nº 1.397, de 16 de setembro de 2013, alterada pela
IN nº 1422 de 19 de dezembro de 2013 (“IN 1397/2013”).
Embora a MP nº 627/2013 entre em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015,
há a possibilidade de opção (de forma irretratável) pela sua aplicação a
partir de 1 de janeiro de 2014.
A Administração ainda não concluiu se irá ou não efetuar a opção pela
adoção antecipada, tendo em vista que: (i) a MP nº 627/2013 necessita
ainda de regulamentação; (ii) a MP nº 627/2013 pode vir a sofrer
alterações significativas, por força de diversas emendas já propostas,
inclusive no que diz respeito aos efeitos advindos da adoção antecipada;
(iii) até o momento não há norma definindo prazo e forma de opção pela
antecipação dos efeitos da MP nº 627/2013; e (iv) não foram apurados
ajustes nas Demonstrações Financeiras por conta da não adesão
antecipada.
8. CAIXA, EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As aplicações financeiras realizadas pela Companhia, nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, são classificadas como
mantidas para negociação e são mensuradas pelos respectivos valores
justos.

(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e contas bancárias
Equivalentes de caixa
Total
Fundos de investimentos exclusivos
CDB – Certificado de depósito bancário
Equivalentes de caixa
(b) Aplicações ﬁnanceiras

2013
2012
661
697
62.608
9.477
63.269 10.174
2013
2012
50.633
6.213
11.975
3.264
62.608
9.477

2013
2012
Fundos de investimentos exclusivos
1.285
1.817
Total
1.285
1.817
(c) Composição das carteiras dos fundos de investimentos
exclusivos
As carteiras dos fundos exclusivos são compostas pelos títulos demonstrados
no quadro abaixo que apresenta os saldos consolidados dos fundos:
Saldos dos fundos
de investimentos
exclusivos
2013
2012
Operações compromissadas
34.094
5.982
CDB – Certificado de Depósito Bancário
16.538
192
Outros
1
39
Títulos classiﬁcados em equivalentes
de caixa
50.633
6.213
Títulos públicos
1.285
1.187
Títulos classiﬁcados em aplicações
ﬁnanceiras de curto prazo
1.285
1.817
Total aplicado em fundos exclusivos
51.918
8.030
A Companhia possui aplicações financeiras em fundos de investimentos
exclusivos no Brasil, que possuem como objetivo remunerar o caixa,
tendo como “benchmark”, o CDI .
9. CONTAS A RECEBER
2013
2012
Serviços a faturar
32.460 30.303
Total
32.460 30.303
10. TRIBUTOS CORRENTES SOBRE A RENDA
ATIVO
2013
2012
Tributos correntes a recuperar
CS a recuperar
8.198
3.348
IR a recuperar
2.959
9.279
Impostos retidos na fonte – IR/CS
2.541
3.793
Circulante
13.698 16.420
Tributos diferidos a recuperar
Outros tributos diferidos
975
Não circulante
975
PASSIVO
2013
2012
Tributos correntes a recolher
Imposto de renda a pagar
9.217
8.567
Contribuição social a pagar
3.327
3.093
Circulante
12.544 11.660
11. PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
De acordo com o pronunciamento CPC 28 as propriedades mantidas para
auferir aluguel e/ou para valorização do capital podem ser registradas
como propriedades para investimento. As propriedades para investimento
estão mensuradas pelo seu custo de aquisição.
2013
Depreciação
Valor
Taxa anual de
Custo
acumulada
líquido
depreciação
Terrenos
13.514
13.514
Prédios
190.953
(157.144)
33.809
6,00%
Infraestrutura
80.757
(65.476)
15.281
4,00%
Total
285.224
(222.620)
62.604
2012
Depreciação
Valor
Taxa anual de
Custo
acumulada
líquido
depreciação
Terrenos
13.514
13.514
Prédios
190.953
(152.997)
37.956
6,00%
Infraestrutura
80.756
(64.027)
16.729
4,00%
Total
285.223
(217.024)
68.199
Resumo da movimentação das propriedades para investimentos
Saldos em 01/01/2012
74.941
Adição (i)
1.908
Baixa
(2.868)
Depreciação
(5.782)
Saldo em 2012
68.199
Depreciação
(5.595)
Saldo em 2013
62.604
(i) Em AGE realizada em 4 de janeiro de 2012, foi retificado o valor do
aumento de capital realizado mediante a conferência de bens imóveis ao
patrimônio da Companhia, no valor de R$ 1.908, passando o capital a
ser de R$ 85.480.
O valor justo das propriedades para investimento existentes em 31 de
dezembro de 2013 é de R$ 631.511 (2012 – R$ 598.854).
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2013
2012
Financiamentos
297.229 326.562
Juros provisionados e outros encargos sobre
financiamentos
163.503 112.670
Custos de captação incorridos
(16.944) (18.974)
Total
443.788 420.258
Circulante
44.587 40.915
Não circulante
399.201 379.343
Em 2010, a Companhia recebeu o valor do fluxo dos aluguéis adiantado
no montante consolidado de R$ 521.247, líquidos de R$ 10.492 referente
a custos de captação incorridos. Decorrente do recebimento antecipado
do CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários, esse montante foi
registrado como dívida com prazo de vencimento de 12 anos.
Empréstimos e ﬁnanciamentos por natureza
Vencimento
(Principal e
2013
2012
TIR
Juros)
Instituições financeiras
Dez/2013 a
Moeda nacional
460.732 439.232 9,95% Ago/2022
Subtotal
460.732 439.232
Custo de transação incorrido
(16.944) (18.974)
Total
443.788 420.258
Custos de transações por natureza
2013
2012
Instituições financeiras
Moeda Nacional
16.944 18.974
Total
16.944 18.974
Circulante
2.021
2.030
Não circulante
14.923 16.944
Composição da dívida por moeda
2013
2012
Reais
443.788 420.258
Total
443.788 420.258
Composição da dívida por indexador
2013
2012
IPCA
443.788 420.258
Total
443.788 420.258
Cronograma de vencimento
A dívida de longo prazo possui o seguinte cronograma de vencimento:
2013
2015
40.046
2016
53.556
2017
64.057
2018
59.381
2019 e exercícios seguintes
197.084
Total
414.124
Cronograma de apropriação dos custos de transação ao resultado
Os custos de transação classificados no passivo não circulante serão
apropriados aos resultados dos exercícios subsequentes, como segue:
2013
2015
2.075
2016
2.110
2017
2.111
2018
2.075
2019 e exercícios seguintes
6.552
Total
14.923

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2013 é de
R$ 85.480 (2012 – R$ 85.480) e apresenta a composição abaixo descrita,
representado por ações sem valor nominal.
Em unidades de ações
2013
2012
Espécies de ações
Ordinárias
1.000
1.000
Total
1.000
1.000
(b) Reserva de lucro
Reserva legal
De acordo com o art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia
deve destinar 5% do lucro líquido apurado no exercício à constituição da
reserva legal, até o limite de 20% do capital social. A destinação é optativa
quando a reserva legal, somada às reservas de capital, superam em 30% o
capital social. Essa reserva pode ser utilizada para fins de aumento de capital
ou absorção de prejuízos, não podendo ser distribuída a título de dividendos.
(c) Direito das ações, dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com seu estatuto social, a Companhia deve distribuir dividendos,
aos seus acionistas, em cada exercício social, em valor não inferior a 25% do
lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações.
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia apurou lucro no exercício no
montante de R$ 24.418. De acordo com a proposta da Administração da
Companhia, sujeita a aprovação da AGO – Assembleia Geral Ordinária, o
saldo do lucro do exercício foi destinado da seguinte forma: (i) constituição de
reserva legal no montante de R$ 1.220; (ii) pagamento de dividendos mínimos
obrigatórios no montante de R$ 5.799 e (iii) pagamento de dividendo adicional
proposto no montante de R$ 17.399.
Conforme AGOE – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em
9 de abril de 2013, foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de
2012 no montante de R$ 28.703 da seguinte forma: (i) constituição da reserva
legal, para a qual será destinado o montante de R$ 1.435; (ii) deliberação de
dividendos obrigatórios no montante de R$ 1.717; (iii) aprovação da distribuição
dos dividendos adicionais, para o qual será destinado o montante de R$ 19.551;
e (iv) deliberação de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 6.000.
Dividendos mínimos obrigatórios calculados de acordo com o art. 202 da Lei
nº 6.404/1976:
2013
2012
Lucro líquido do exercício
24.418 28.703
(-) Reserva legal
(1.220) (1.435)
Lucro líquido ajustado
23.198 27.268
Dividendo mínimo obrigatório – 25%
5.799
6.817
Dividendos adicionais
17.399 19.551
Total
23.198 26.368
JSCP - Juros Sobre o Capital Próprio Creditados:
A Companhia creditou Juros sobre o Capital Próprio a seus acionistas durante
o exercício de 2012, de acordo com a posição acionária na data de cada
crédito efetuado. Na data de encerramento do exercício, os JSCP creditados,
líquidos do imposto de renda retido na fonte, foram imputados aos dividendos
e integram a proposta para destinação de resultados que foi aprovada pela
AGOE de acionistas.
2012
Juros sobre o capital próprio
6.000
IRRF - Imposto de renda retido na fonte
900
Juros sobre o capital próprio (Líquido do imposto de renda)
5.100
Segue o demonstrativo dos dividendos e juros sobre capital próprio do
exercício de 2013:
2013
Ações
ordinárias
Dividendos mínimos obrigatórios (em 31 de dezembro
de 2013)
5.799
Dividendos adicionais propostos (em 31 de dezembro
de 2013)
17.399
Total
23.198
2013
Valor por ação/
em Reais
Ações ordinárias
Dividendos mínimos obrigatórios (em 31 de dezembro
de 2013)
5,80
Dividendos adicionais propostos (em 31 de dezembro
de 2013)
17,40
Total
23,20
(d) Lucro por ação básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos
acionistas controladores da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações em circulação durante o exercício. Uma vez que a Companhia
não possui categoria de ações potenciais diluídas, o lucro diluído por ação é
calculado de forma similar ao lucro básico por ação:
2013
2012
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
24.418 28.703
Lucro alocado às ações ordinárias - básicas e diluídas 24.418 28.703
Média ponderada das ações
Ações ordinárias (Em unidades)
1.000
1.000
Lucro por ação básico e diluído:
Ações ordinárias
24.418 28.703
14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
2013
2012
Ativo
Contas a receber
32.460 30.303
Oi
32.460 30.303
Debêntures
415.257 413.755
Oi
415.257 413.755
Passivo
Fornecedores
133
Oi
133
Dividendos
27.067
1.717
TMAR
25.350
Oi
1.717
1.717
Demais Obrigações
605
TMAR
605
2013
2012
Receita
Receitas dos serviços prestados
84.186 78.361
Oi
84.186 78.361
Receitas ﬁnanceiras
33.072 36.920
Oi
33.072 36.920
Despesa
Despesas ﬁnanceiras
1.803
1.953
TMAR
1.803
Oi
1.953
Debêntures
Em 9 de novembro de 2010, foi aprovada a emissão privada, pela Oi S.A.
de 47 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no
valor nominal unitário de R$ 10 milhões, totalizando R$ 470 milhões, com
prazo para subscrição de até três anos. A assinatura da escritura foi em 10
de novembro de 2010 e a subscrição efetuada pela Companhia no valor de
R$ 470 milhões, ocorreu no mesmo dia. O prazo final de vencimento das
debêntures é 10 de junho de 2022, sem amortizações intermediárias. Os
juros serão pagos semestralmente, nos dias 10 de maio e 10 de novembro
de cada ano, a partir de 10 de maio de 2011 até 10 de maio de 2022, com um
pagamento final na data de vencimento da emissão em 10 de junho de 2022.
Em junho de 2012, a Companhia promoveu o resgate antecipado de uma das
duas séries do CRI no montante de R$ 60 milhões.
15. OUTRAS INFORMAÇÕES
Alteração do Diretor Presidente
Em 4 de junho de 2013, o Conselho de Administração da Oi, atendendo
indicação da Telemar Participações S.A., em reunião realizada nesta data
aprovou a substituição do atual Diretor Presidente da Oi e controladas, o Sr.
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, pelo Sr. Zeinal Abedin Mahomed
Bava, em complementação de mandato até a primeira Reunião do Conselho
após a realização da AGO de 2014. O Sr. José Mauro retorna ao Conselho
de Administração da Oi, de onde se licenciou em 22 de janeiro de 2013,
reassumindo a Presidência do colegiado. Em razão de sua eleição como
Diretor Presidente da Oi, o Sr. Zeinal Bava renunciou ao cargo de membro do
Conselho de Administração.
O Sr. Zeinal Bava até esta data presidia a Comissão Executiva da Portugal
Telecom, SGPS, S.A. (empresa “holding” do grupo Portugal Telecom
responsável pelos investimentos em Portugal, África, Ásia e Brasil) e
continuará a ter uma intervenção em Portugal nos projetos estratégicos, de
inovação e nos “workstreams” conjuntos Oi/PT, fator decisivo para permitir a
otimização das sinergias entre os Grupos Oi e PT e contribuir para o sucesso
dos objetivos definidos do âmbito da parceria estratégica.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
Aos
Diretores e Acionistas da
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
Copart 5 Participações S.A.
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
Rio de Janeiro - RJ
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
Examinamos as demonstrações financeiras da Copart 5 Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado Opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Copart 5 Participações S.A. em 31 de dezembro de 2013,
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações ﬁnanceiras
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil.
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela Ênfase
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção Transações com Partes Relacionadas
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Chamamos à atenção para a Nota Explicativa nº 14 às demonstrações financeiras, que descreve que a Companhia
Responsabilidade dos auditores independentes
mantém operações em montantes significativos com partes relacionadas. Desta forma, o resultado de suas operações
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa
poderia ser diferente daquele que seria obtido em operações com partes não relacionadas. Nossa opinião não contém
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de ressalva relacionada a esse assunto.
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria Rio de Janeiro, 14 de abril de 2014.
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
José Luiz de Souza Gurgel
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a KPMG Auditores Independentes
Contador CRC RJ-087339/O-4.
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos CRC SP-014428/O-6 F-RJ.

Aneel aprova leilão emergencial de energia
Agência aprovou reajustes para as distribuidoras Energisa, Coelce, Cosern e Coelba
José Cruz - ABr

Andreia Verdélio - ABr

O

Conselho Diretor
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel)
aprovou ontem o edital do
leilão emergencial para
compra de energia elétrica
existente, denominado
Leilão A de 2014, marcado
para 30 de abril. O teto a
ser cobrado pelas geradoras de energia será R$ 271
por megawatt/hora.
O leilão ser virá para
que as distribuidoras possam comprar energia que
já está sendo gerada por
hidrelétricas e termelétricas - por isso é chamado de
leilão de energia existente.
Com isso, será reduzida a
compra de energia no mercado livre, à vista, em que
os preços são mais altos.
Devido ao baixo nível
dos reservatórios das usinas, em períodos de estiagem, as distribuidoras acabam gastando mais para
comprar energia no mercado de curto prazo. No
ano passado, o governo fez
um leilão como este, mas
não houve oferta suficiente
de energia para atender à
demanda das distribuidoras, por causa do preçoteto estabelecido de
R$ 175 por megawatt/hora,

BNDES empresta
R$ 6,2 bilhões
à Vale para
projetos no Pará
Alana Gandra - ABr

Empréstimo do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) de R$ 6,2 bilhões
vai permitir à companhia
Vale construir uma unidade
mineradora e de beneficiamento de minério de ferro,
com capacidade para 90 milhões de toneladas por ano, e
um ramal ferroviário entre as
cidades de Canaã dos Carajás
e Parauapebas (PA).
O dinheiro será aplicado
também na expansão da capacidade de transporte da Estrada
de Ferro Carajás para 230 milhões de toneladas por ano, e
em iniciativas sociais voltadas
para o desenvolvimento da região. A aprovação do financiamento foi anunciada ontem
pelo banco.
Segundo o BNDES, o financiamento contribuirá
para a criação de até 30 mil
empregos diretos e para a expansão das exportações brasileiras de minério, o que deverá impactar de forma positiva no saldo da balança comercial.
Além do financiamento
do BNDES, o projeto conta
com R$ 1 bilhão em debêntures de infraestrutura emitidas
pela Vale em janeiro deste
ano, para compor as fontes
de recursos para implantação
do ramal ferroviário.

Rufino: “as distribuidoras tiveram mais gastos com a contratação de energia no mercado livre, que é mais cara”

considerado baixo pelas geradoras.
O início de fornecimento de energia do leilão
está previsto já para o dia
1º de maio, em contratos
de longo prazo, de cinco
anos.
O leilão foi anunciado
pelo governo no mês passado, como parte de um
pacote de ajuda às distribuidoras. Na ocasião, foi
anunciada também a contratação de um financia-

mento de R$ 8 bilhões pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) para que as distribuidoras paguem as dívidas com as geradoras e um
aporte adicional do Tesouro de R$ 4 bilhões,
além dos R$ 9 bilhões já
aportados na Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE).
O diretor-geral da
Aneel, Romeu Rufino,
disse que o custo da ener-

gia comprada pelas distribuidoras teve impacto de
cerca de sete ou oito pontos percentuais nos reajustes tarifários aprovados
pelo órgão regulador neste
mês. Segundo ele, além do
custo maior com o uso de
termelétricas, por causa do
baixo nível dos reservatórios, as distribuidoras tiveram mais gastos com a
contratação de energia no
mercado livre, que é mais
cara.

Programas do BNDES facilitam
o acesso ao mercado de capitais
Banco vai investir R$ 2 bi em 12 fundos de private equity
Alana Gandra - ABr

O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
lançou ontem dois programas de apoio ao mercado
de capitais. Eles visam à
criação de novos fundos de
investimento, com destaque para a indústria de
venture capital (modalidade de investimento que
consiste na compra, por
um período pré-determinado, de participação acionária em empresas inovadoras de pequeno ou médio porte, de capital fechado) e private equity (investimento em empresas
que ainda não são listadas
em bolsa de valores, com o
objetivo de alavancar seu
desenvolvimento). Com
isso, o banco pretende facilitar o acesso das empresas
à Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa).
Os programas Multissetorial de Fundos e de
Apoio a Ofertas Públicas
em Mercado de Acesso terão dotação total de R$ 3
bilhões e abrangerão investimentos do BNDES por
meio de fundos e de forma

Os recursos pode rão alavancar
investimentos de
até R$ 10 bilhões
em 90 empresas
direta, no momento da
oferta pública inicial de
ações, conhecida como
IPO (do inglês Initial Public Offering), de empresas
de menor porte.
No âmbito do Programa Multissetorial de
Fundos, o banco vai investir R$ 2 bilhões em até
12 fundos de private
equity e de venture capital nos próximos dois
anos. Segundo informou
a assessoria de imprensa
do BNDES, esses recursos poderão alavancar investimentos até R$ 10 bilhões em torno de 90 empresas, visando a contribuir para o seu crescimento e melhoria das estruturas de gestão e de
governança. Os investimentos serão feitos por
meio do BNDES Participações (Bndespar) em
quatro chamadas públi-

cas semestrais, que ocorrerão em 2014 e 2015. O
lançamento do edital da
primeira chamada deve
ocorrer nas próximas semanas.
Já o Programa de Apoio
a Ofertas Públicas em Mercados de Acesso prevê investir até R$ 1 bilhão em
ofertas públicas de empresas brasileiras no mercado
de acesso. Nesse caso, a
subsidiária Bndespar poderá atuar como âncora de
investimentos, ao conceder
garantia firme de subscrição em até 20% da oferta,
desde que sejam observados alguns requisitos,
como a aplicação em oferta
majoritariamente primária,
destacou o banco.
A seleção de gestor
para o primeiro Fundo de
Investimento para o Mercado de Acesso atenderá
a chamada pública específica, poderá ter até
30% de participação do
BNDES e pretende atingir patrimônio de R$ 250
milhões. O BNDES apoia
a indústria nacional com
investimentos de R$ 2,5
bilhões em private equity
e venture capital.

Na reunião da diretoria
ontem, a Aneel aprovou
reajustes para as distribuidoras Energisa, Companhia Energética do Ceará
(Coelce),
Companhia
Energética do Rio Grande
do Norte (Cosern) e Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia (Coelba).
No dia 7 de abril, a Aneel
reajustou as tarifas de outras distribuidoras: Centrais Elétricas Matogrossenses (Cemat), Companhia Paulista Força e Luz
(CPFL Paulista) e Cemig
Distribuidora (MG). Os
patamares dos reajustes ficaram entre 11% e 16%.
Para hoje, está previsto o
reajuste da distribuidora
AES Sul.
A Cemig divulgou em
sua página na Internet e na
TV comerciais responsabilizando o governo federal e
a Aneel pelo aumento de
14,24% nas tarifas residenciais. Rufino esclareceu
que a distribuidora pode
recorrer da decisão da
Aneel e que ela não tem
obrigação de aplicar o reajuste determinado pela
agência, que é um teto
para as tarifas. "A distribuidora tem prerrogativa
de praticar tarifa menor
que o teto, apenas precisa
observar as regras estabe-

lecidas, não privilegiando
determinados consumidores", disse. Segundo Rufino, o pedido original da
Cemig para o reajuste era
29,74%.
Rufino também comentou a aprovação do edital
do leilão de energia ontem
pela diretoria da Aneel.
Para ele, o preço-teto de
R$ 271 estabelecido será
competitivo, além do prazo
de cinco anos e sete meses
para o fornecimento de
energia. "Se fosse vender
para um ano, talvez não
fosse atrativo, mas, como é
prazo mais longo, a expectativa é que aliando prazo
e valor teto tenha um nível
de atratividade."
O leilão, marcado para o
dia 30 de abril, servirá para
que as distribuidoras possam comprar energia que já
está sendo gerada por hidrelétricas e termelétricas.
Com isso, será reduzida a
compra de energia no mercado livre, à vista, em que
os preços são mais altos.
Segundo Rufino, se o leilão
não tiver sucesso, poderá
haver um aumento no valor
do empréstimo que as distribuidoras terão que captar
no mercado para pagar suas
dívidas com geradoras de
energia, previsto atualmente em R$ 11,2 bilhões.

MULTINER S.A.
CNPJ 08.935.054/0001-50
NIRE 33300282459
Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO
DE DEBÊNTURES DA MULTINER S.A. REALIZADA EM 15/04/2014: 1.
Data, Hora e Local: No 15º dia do mês de abril de 2014, às 14:30 hs, na
sede da Emissora, na Cidade e Estado do RJ, na Av. Almirante Barroso,
nº 52, 19º andar, Centro. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do RJ nas edições de 27, 28 e 31 de março
de 2014, e publicado no Diário Comercial nas edições de 27, 28, 29 de
março de 2014. Assembleia realizada em primeira convocação com no
mínimo 50% das Debêntures em circulação. 3. Presença: Debenturistas
representando 78,44% das debêntures em circulação da 2ª Emissão de
Debêntures da Multiner S.A., a Emissora e o Agente Fiduciário. 4. Composição da Mesa: Sr. Arthur Simões Neto, Presidente e Sr. Juarez Dias
Costa, Secretário. 5. Ordem do Dia: (i) A ocorrência de eventos elencados na Cláusula VI da Escritura Particular de Emissão de Debêntures,
Não Conversíveis em Ações, com Garantia Flutuante da 2ª Emissão de
Debêntures da Multiner S.A. ("Escritura de Emissão") que podem acarretar a declaração de vencimento antecipado de todas as obrigações da
Escritura de Emissão e; (ii) outros assuntos de interesse dos debenturistas. 6. Deliberações: Inicialmente foi demonstrada pela Emissora a apresentação da situação econômica, financeira e societária da Multiner
S.A., em anexo a presente ata. Em relação aos descumprimentos dos
eventos da Cláusula VI, e de quaisquer outros eventos de vencimento
antecipado descritos na Escritura das Debêntures, a totalidade dos debenturistas presentes votou pelo não vencimento antecipado das Debêntures, totalizando 78,44% (setenta e oito vírgula quarenta quatro por cento) das Debêntures em circulação. Esta votação se refere às demonstrações financeiras do exercício de 2013. Adicionalmente, a Fundação
Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER registra que a motivação pelo voto do não vencimento antecipado decorre da reorganização
financeira e societária da Companhia da qual este debenturista faz parte.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se
refere esta Assembleia Geral de Debenturistas no livro próprio, depois de
lida e achada conforme foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 15/04/2014. Arthur
Simões Neto - Presidente; Juarez Dias Costa - Secretário; Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS (46 debêntures) - Titular de
27,54% das debêntures em circulação. Nome: Aline Miccolis Pinheiro De
Rosa - Cargo: Procurador - Cia 44 de Negócios S.A. (6 debêntures) - Titular de 3,59 % das debêntures em circulação Nome: Felipe Guimarães
Ferreira dos Santos - Cargo: Procurador Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social - REFER (79 debêntures) - Titular de 47,31% das debêntures em circulação - Nome: Arthur Simões Neto - Cargo: Procurador
Multiner S.A. (Emissora) Nome: Roseane de Albuquerque Santos - Cargo: Diretora Jurídica. GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.
(Agente Fiduciário) Nome: Juarez Dias Costa -Cargo: Diretor.

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ/MF 33.287.319/0001-07
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: EDITAL DE CONVOCAÇÃO: De acordo
com o que dispõe o Estatuto (Art. 12, “e” e 14, “a”), são convocados os Associados
Efetivos da Capemisa Social para, em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na
Avenida Rio Branco, 37, 10.º Andar, Centro, RJ, no dia 30 de abril de 2014, às 13 h,
em 1ª convocação, ou às 14 h, em 2ª e última convocação, apreciar e deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório das Ações Sociais; 2) Balanço e Contas da
Administração, referentes ao exercício de 2013; 3) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro,
15 de abril de 2014. Ayrton Costa Xavier – Presidente do Conselho Deliberativo.

