Quinta-feira, 24/03/2022

dinâmica energia s.a.
CNPJ/MF Nº 07.659.538/0001-51

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Vimos, por meio
deste, submeter à apreciação de V. Sas. As demonstrações contábeis da DINÂMICA ENERGIA S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2021. A Sociedade foi constituída em 30 de setembro de 2005,
com o Capital Social de R$255.642 mil, Representado por 255.641.804 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2006 o Capital
Social foi aumentado para R$302.082 mil com emissão 46.439.916 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 05 de julho de 2006 o Capital Social
foi aumentado para R$ 334.424 mil com emissão 32.342.724 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. Em 27 de abril de 2007, o Capital Social foi
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019
Em milhares de reais)
Ativo
Nota 2021
2020
2019
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa
4 10.796 10.506 10.506
Títulos e valores mobiliários
5, 10
500
500
500
Ajuste de avaliação patrimonial
5, 10 1.087
991
1.154
Devedores diversos
162
162
162
Tributos a compensar
749
731
825
13.294 12.890 13.147
13.294 12.890 13.147
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota 2021 2020 2019
Lucro líquido do exercício
298
51
65
Outros resultados abrangentes:
Ajuste a valor patrimonial
5, 10
63
(136)
253
Total do resultado abrangente do exercício
361
(85)
318
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2021 2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
298
51
65
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Dividendos declarados no período
(71)
–
–
Ajuste de avaliação patrimonial
63
(136)
253
290
(85)
318
Redução (Aumento) de ativos:
Tributos a compensar
(18)
94
(250)
Dividendos a Receber
–
(15)
–
Outros Créditos - Ajuste de avaliação patrimonial
(96)
163
(341)
Aumento (Redução) de passivos:
Obrigações com acionistas
–
28
(171)
Obrigações tributárias
28
(146)
65
Tributos diferidos
33
(27)
88
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
Recursos provenientes nas atividades operacionais
237
12
(291)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos declarados no exercício
71
–
–
Juros sobre o capital próprio provisionados no exercício
120
–
–
(110)
–
–
Juros sobre o capital próprio pagos no exercício
Dividendos pagos no exercício
(28)
–
–
Reserva de Lucros
–
(12) (152)
Recursos provenientes (consumidos) das
atividades de financiamento
53
(12) (152)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
290
–
(443)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.506 10.506 10.949
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
10.796 10.506 10.506
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
290
–
(443)
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
Demonstração do Valor Adicionado - Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2021 2020 2019
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(368) (216) (469)
Valor adicionado bruto
(368) (216) (469)
752
321
650
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
384
105
181
Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas e contribuições
86
54
116
Lucro retido
298
51
65
Valor adicionado distribuído
384
105
181
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro
de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais). 1. Contexto Operacional:
A Companhia foi constituída em 30 de setembro de 2005, através de Ata de
Assembleia de Constituição, tendo iniciado suas operações imediatamente. A
Sociedade tem por objeto social investir em ações e demais títulos e valores
mobiliários de emissão de companhias atuantes no setor brasileiro de energia
elétrica; participação direta ou indireta em empresas brasileiras com atuação
no setor energético. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em
27 de abril de 2007, o Capital Social foi reduzido em R$333.924, passando
de R$334.424 para R$500, sem modificação na quantidade de ações, até
então emitidas. Esta redução foi concretizada com a entrega de ações de
propriedade da empresa, registradas em seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
realizada em 11 de setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em
R$10.524, passando de R$500 para R$11.024, sem emissão de novas ações.
Este aumento de capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de
exercícios anteriores. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:
2.1 Base de elaboração. A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Administração em 11 de março de 2022. As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB. 2.2 Moeda
funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda do principal ambiente
econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 2.3 Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações contábeis requer o
uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por
parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possui
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na
nota 3. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas
abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos
os exercícios apresentados. a) Apuração do resultado. O resultado é apurado pelo regime de competência. b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa
e equivalente de caixa incluem depósitos bancários e as Letras Financeiras
do Tesouro (LFT’s). Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade
de atender a compromissos de caixa de curto prazo. A Companhia considera
equivalentes de caixa as LFT’s de conversibilidade imediata em um montante
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança
de valor. c) Tributos a recuperar. São demonstrados pelos valores originais
efetivamente recuperáveis no curso normal das operações, atualizados monetariamente de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais
associados às retenções de tributos federais. d) Passivos circulante e não
circulante. São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. e) Ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado, incluindo instrumentos mantidos
para negociação, (ii) disponíveis para venda, (iii) mantidos até o vencimento
e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no seu reconhecimento inicial. Os ativos
financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos
custos da transação para todos os ativos financeiros, exceto os mensurados
ao valor justo por meio do resultado, para os quais os custos da transação
são reconhecidos imediatamente no resultado do exercício. Companhia possui instrumentos financeiros classificados como mensurados ao valor justo
por meio do resultado e disponíveis para venda. Os ativos financeiros ao valor
Relatório do Auditor Independente Sobre As Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Dinâmica Energia S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Dinâmica Energia S.A. (“Companhia”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Dinâmica Energia S.A. em 31
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 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 do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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. Principais assuntos de auditoria.
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos. Ativo financeiro ao valor justo por meio do
resultado. Conforme descrito na nota explicativa nº 4, a Companhia possui
aplicações financeiras em títulos de renda fixa, representadas por Letras Financeiras do Tesouro – LFT, no montante de R$ 10.775 mil, representando
aproximadamente 81,05% do montante do total do seu ativo, que são mensuradas a valor justo com base nas taxas praticadas em mercados líquidos.
Devido à relevância do saldo deste ativo em relação ao ativo total e ao patrimônio líquido da Companhia, consideramos a existência e a mensuração do
valor justo desse ativo financeiro como área de foco em nossa auditoria. Como

reduzido em R$333.924 mil, passando de R$334.424 mil para R$500 mil, sem Juros Sobre o Capital Próprio, em função dos investimentos em ações de commodificação na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi con- panhias abertas. A Sociedade pagou durante o exercício de 2021 a importância
cretizada com a entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em de R$128 mil, referente a Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio, e, em 2022
seu ativo circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em 11 de se- a Sociedade tem a pagar R$135 mil, referentes a Dividendos e Juros Sobre Catembro de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524 mil, passando de pital Próprio. A política de investimentos da Sociedade para o exercício de 2022
R$500 mil para R$ 11.024 mil, sem emissão de novas ações. Este aumento de é acompanhar as expectativas em relação ao mercado de valores mobiliários,
Capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores. principalmente, boas oportunidades relacionadas ao setor energético. Neste
A principal operação neste exercício referiu-se à alocação de recursos em ações Exercício, A sociedade não contratou outros serviços, inclusive de consultoria
de companhias abertas e a realização destes ativos, sendo os recursos aplica- dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esdos em títulos de renda fixa. A sociedade recebeu no exercício, Dividendos e clarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
Nota
2021
2020
2019 Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de Dezembro de
Passivo
2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Circulante:
Obrigações com acionistas
6
191
138
110
Nota
2021
2020
2019
Obrigações tributárias
7
49
21
167 Receitas Operacionais:
–
–
– Rendas de títulos e valores mobiliários
Ajuste de avaliação patrimonial
752
321
650
240
159
277
752
321
650
Não circulante:
Despesas Operacionais:
370
337
364
Tributos diferidos
8
Despesas administrativas
(368)
(216)
(469)
370
337
364
(53)
(39)
(48)
Despesas tributárias
Patrimônio líquido:
(421)
(255)
(517)
Capital social
9
11.024 11.024 11.024
331
66
133
Reserva de lucros
943
716
692 Resultado Operacional
(33)
(15)
(68)
12
717
654
790 Imposto de renda e contribuição social
Ajustes de avaliação patrimonial
298
51
65
12.684 12.394 12.506 Lucro líquido do exercício
0,00089 0,00015 0,00019
13.294 12.890 13.147 Lucro líquido por ação
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Reservas de Lucros
Ajustes de
Reserva
Retenção
avaliação Resultados
Nota
Capital
legal
de lucros patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
11.024
627
152
537
–
12.340
Ajustes de avaliação patrimonial
–
–
–
253
–
253
Dividendos declarados
–
–
(152)
–
–
(152)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
65
65
Destinações do lucro líquido:
. Reserva legal
9
–
3
–
–
(3)
–
. Dividendos propostos
9
–
–
–
–
–
–
. Retenção de lucros
–
–
62
–
(62)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2019
11.024
630
62
790
–
12.506
Ajustes de avaliação patrimonial
–
–
(136)
–
(136)
Dividendos declarados
–
–
–
–
–
Lucro líquido do exercício
–
–
(15)
–
51
36
Destinações do lucro líquido:
. Reserva legal
9
–
3
–
–
(3)
–
. Dividendos propostos
9
–
–
–
(12)
(12)
. Retenção de lucros
–
–
36
–
(36)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2020
11.024
633
83
654
–
12.394
Ajustes de avaliação patrimonial
–
–
63
–
63
Dividendos declarados
–
–
–
–
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
298
298
Destinações do lucro líquido:
. Reserva legal
9
–
15
–
–
(15)
–
. Dividendos propostos
9
–
–
–
(71)
(71)
. Retenção de lucros
–
–
212
–
(212)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021
11.024
648
296
717
–
12.684
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negocia2021
2020
2019
ção. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, prin- CSLL Diferida
98
89
100
cipalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são IR Diferido
272
248
264
classificados como ativos circulantes e compreendem Letras do Financeiras
370
337
364
do Tesouro (LFT’s). Os ativos financeiros disponíveis para venda são não de- 9. Capital Social: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de
rivativos, que são designados nessa categoria ou que não são classificados R$11.024, representado por 334.424.444 ações ordinárias nominativas, sem
em nenhuma das categorias anteriores. Estão apresentados em ativos não valor nominal. O capital investido é remunerado através da distribuição de um
circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento em dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado consoaté 12 (doze) meses após a data do balanço. São compostos basicamente por ante a legislação em vigor. 10. Ajuste de Avaliação Patrimonial: Refere-se a
ações da Petrobrás e estão classificados no ativo circulante. f) Imposto de avaliação a valor justo das ações da Petrobras, pela cotação de fechamento
renda e contribuição social. São calculados e registrados com base nas alí- da ação na BOVESPA no último dia útil do exercício, bem como, a apuração
quotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações dos impostos, conforme determina a lei e com base na demonstração de
contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o resultado abrangente. A demonstração do resultado abrangente foi elaboraimposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adi- da de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas
cional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nos Pronunciamenmil mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada com base na tos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
alíquota de 9%. g) Resultado básico por ação. O cálculo do resultado básico Contábeis (CPC 26) e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores
por ação é feito através da divisão do resultado líquido do exercício dividido Mobiliários - CVM. Essas práticas são consistentes com as adotadas nas depela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante monstrações contábeis. 11. Receitas e Despesas: As receitas são composo exercício. h) Demonstração do valor adicionado. A Companhia incluiu tas, basicamente, de dividendos e juros sobre o capital próprio, recebidos ou
na divulgação das suas demonstrações contábeis a Demonstração do Valor a receber, em função de investimentos em ações de companhias abertas e
Adicionado (DVA), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada de rendimentos de aplicações em títulos de renda fixa, integrantes da carteira
pela Companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para de títulos e valores mobiliários. As despesas são compostas, basicamente, de
a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, juros sobre o capital próprio, declarados e/ou pagos. 12. Imposto de Renda e
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
Contribuição Social: A seguir, encontra-se a reconciliação do efeito tributário
4. Caixa e Equivalente de Caixa
sobre o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, aplicando2021
2020
2019 -se as alíquotas mencionadas, vigentes em 31 de dezembro de 2021, 2020
Depósitos bancários
21
28
15 e 2019:
Letras Financeiras do Tesouro (1)
10.775
10.478
10.491
2021 2020 2019
10.796
10.506
10.506 Lucro contábil
298
51
65
(1) Títulos de Renda Fixa, representados por Letras Financeiras do Tesouro – Despesa de imposto de renda e contribuição social
33
15
68
LFT – registradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos até o fim Lucro contábil antes do imposto de renda e da
do exercício. Quando aplicável, é constituída uma provisão pela constatação contribuição social
331
66
133
de perdas potenciais na realização destes ativos. Os títulos são atualizados Contribuição social
13
7
24
mensalmente pelas informações fornecidas pelos extratos. Estas Letras Fi- Imposto de renda
20
8
44
nanceiras do Tesouro estão disponíveis para resgate a qualquer momento, Imposto de renda e contribuição social a pagar
33
15
68
pois, não existe período de carência em vigência, podendo ser resgatada sem 13. Instrumentos Financeiros: A Companhia opera com alguns instrumennenhum tipo de prejuízo.
tos financeiros, basicamente, disponibilidades, ações Petrobras e Letras Fi2021
2020
nanceiras do Tesouro – LFT. Os valores contábeis dos instrumentos financeiQuantidade
Quantidade
ros, ativos e passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por
Descrição
Emissor
de títulos Valor de títulos
Valor
LFT
Tesouro Nacional
961 10.775
976
10.478 valores compatíveis com os praticados pelo mercado e foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apro2019
priadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação
Quantidade
dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de realiDescrição
Emissor
de títulos
Valor
LFT
Tesouro Nacional
1.005
10.492 zação mais adequada. Como consequência, as estimativas não indicam,
5. Títulos e Valores Mobiliários: A carteira de Títulos e Valores Mobiliários necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado
é constituída por investimentos temporários em ações ordinárias nominativas de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter
da Petrobrás (PETR3), registradas ao custo de aquisição e mensuradas ao um efeito material nos valores de realização estimados. A Administração
valor justo pelo preço de fechamento do último dia útil do exercício. A Compa- desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
nhia possui saldo de R$1.587 (R$1.491, em 2020 e 1.654, em 2019) referente visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
a 51.684 ações da Petrobrás.
2021
2020
2019 vigentes no mercado. Os instrumentos financeiros estão classificados da
Títulos e valores mobiliários
500
500
500 seguinte forma: Instrumentos financeiros não derivativos. A Companhia
Ajuste a valor Patrimonial
1.087
991
1.154 mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A adminis1.587
1.491
1.654 tração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais
6. Obrigações com Acionistas: Aos acionistas é garantido dividendos obri- e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
gatórios de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculados Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras e ounos termos do artigo nº 202 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos tros recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os instrudeclarados, que serão pagos, oportunamente, quando deliberados pela Admi- mentos financeiros foram adquiridos e são determinadas no reconhecimento
inicial. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado. Renistração da Companhia.
2021
2020
2019 presentados por Letras Financeiras do Tesouro – LFT no valor de R$10.775
Juros sobre o capital próprio
120
110
110 (R$10.478, em 2020 e R$ 10.491, em 2019). Referem-se a investimentos em
Dividendos
71
28
– ações da Petrobrás no valor de R$1.587 (R$1.491, em 2020 e R$ 1.654, em
191
138
110 2019). Gerenciamento de Risco Financeiro. a) Risco de mercado. Risco
com ações Petrobras. O risco associado é oriundo da possibilidade da ComOs dividendos foram calculados da seguinte forma:
2021 2020 2019 panhia incorrer em perdas provocadas pela volatilidade dos Títulos e Valores
Lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL
298
51
65 Mobiliário, em especial as ações Petrobras. 14. Exigências Fiscais e TribuReserva legal (5% - limitada a 20% do capital social)
15
3
3 tárias: As declarações de imposto de renda da Companhia dos últimos cinco
Base de cálculo para dividendos
283
48
62 anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
71
12
16 igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada caso
71
12
16 o prazo de prescrição. Não obstante, a Administração da Sociedade não espera que, em caso de revisão, possam surgir passivos adicionais relevantes.
7. Obrigações Tributária
2021
2020
2019 15. Remuneração a Conselheiros: Em 2021, foi pago a título de remuneraProvisão para IR e CSLL
32
12
155 ção aos conselheiros o valor total de R$ 30 mil.
PIS e COFINS a Recolher
15
8
10 Conselho de Administração: Presidente: José João Abdalla Filho.
Outros Impostos
2
1
2 Conselheiros: Raquel da Fonseca Cantarino; Manoel Eduardo Lima Lopes.
49
21
167 Diretoria: Presidente: José João Abdalla Filho; Vice-Presidente: Ronaldo
8. Tributos Diferidos: São calculados com base no resultado do ajuste a valor Dias; Diretor: Manuel Francisco Dantas Vilas Boas e Ronaldo Dias. Diretor de
de mercado das ações da Petrobras. Estes tributos somente serão devidos no Relações com Investidores: José João Abdalla Filho.
Contador: Fábio Sidney de Figueiredo Sá - CRC-RJ 04649/O-0.
momento da realização deste ativo.
nossa Auditoria conduziu o assunto. Nossos procedimentos incluíram, entre modificação. Outras informações que acompanham as demonstrações
outros aspectos julgados necessários às circunstâncias: Teste de existência contábeis e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é respondo ativo realizado por meio do confronto entre a posição registrada nos con- sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admitroles internos da Companhia e as informações do relatório de custódia emiti- nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
dos pela central depositária Selic. Recálculo do valor justo do ativo com base Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
nas taxas de mercado disponíveis. Ativo financeiro ao valor justo disponível de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrapara venda. Conforme descrito na nota explicativa nº 5, a Companhia possui ções contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administraativos financeiros disponíveis para venda, representado por ações ordinárias ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconnominativas da Petrobrás (PETR3) no montante de R$1.587 mil, em 31 de sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido
dezembro de 2021, estando classificados no ativo circulante. Devido à rele- na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
vância desse investimento no contexto das demonstrações contábeis, essa foi Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como nossa Auditoria con- no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
duziu o assunto. Nossos procedimentos incluíram, entre outros aspectos jul- temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração
gados necessários às circunstâncias: Teste de existência do ativo realizado e da governança pelas demonstrações contábeis. A Administração é respor meio do confronto entre a posição registrada nos controles internos da ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações conCompanhia e as informações do relatório de custódia emitidos pela central tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nordepositária de ativos da B3 (Bolsa de Valores). Recalculo do valor justo das mas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International
ações tomando com base as cotações de mercado disponíveis. Adicionalmen- Accounting Standards Board” (IASB), e pelos controles internos que ela deterte, avaliamos a adequação das divulgações sobre os principais assuntos de minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações conauditoria evidenciadas nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis. tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frauOutros assuntos. Demonstração do valor adicionado. A demonstração do de ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é
valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan2021, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua contiapresentada como informação complementar para fins de IFRS, foi submetida nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonsa procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das trações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Compademonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações con- para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
tábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do procesestão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC so de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do au09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstra- ditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são
ção do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em con- por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Sejunto. Demonstração contábeis comparativas. As demonstrações contábeis da gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
Dinâmica Energia S.A. para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
e de 2019 foram anteriormente por nós auditadas de acordo com as normas auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 02 de março de distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele2021 e 18 de março de 2020, respectivamente, que não contiveram nenhuma vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
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dinâmica energia s.a.

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. 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: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, 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. b) 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. c) Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. d) Concluímos
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-

CNPJ/MF Nº 07.659.538/0001-51
dade 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 contábeis 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. e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
f) Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da Companhia ou atividades de negócios da Companhia
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas

de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável,
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022. AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N°
0202. ERNESTO PATRÍCIO GIRÁLDEZ - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2.

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.03.23 17:49:14 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital

