Sábado, domingo e segunda-feira, 26, 27 e 28/03/2022

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 09.584.935/0001-37

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
Ativo
Circulante
Circulante
Financiamentos
Caixa e equivalentes de caixa
4
17.135 106.546
Fornecedores
Aplicações financeiras
4
1.897
10.412
Contas a pagar
Contas a receber
5
5.278
3.323
Encargos e provisões trabalhistas
Contas a pagar - Partes relacionadas
Contas a receber - Partes relacionadas
5 e 18
8.893
96.858
Impostos e contribuições a recolher
Outros contas a receber
6
12.884
7.314
Adiantamento de clientes
47.793
31.512
Impostos e contribuições a recuperar
7
Passivo de arrendamento
93.880 255.965 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
Não circulante
Não Circulante
Depósito em conta reserva
4
34.174
13.406 Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
9
730.080 637.742 Contas a pagar - Partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Depósitos judiciais
8
604
533 Provisão para contingências
Impostos e contribuições a recuperar
7
38.852
64.639 Total do passivo não circulante
Direito de uso
16
42.244
43.349 Patrimônio líquido
Imobilizado
10 2.011.478 1.685.676 Capital social
171.885 165.820 Contribuição adicional de capital
Intangível
11
3.029.317 2.611.165 Prejuízos acumulados
Total do ativo não circulante
Total do patrimônio líquido
3.123.197 2.867.130 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo

Nota
14
13
18
12
15
16
14
18
16
17
20

2021

2020

109.147
20.581
10.280
12.142
28.705
4.549
6.290
9.252
200.946

54.878
19.851
5.841
10.948
129.444
6.853
2.316
8.945
239.076

1.751.355 1.489.292
238.140
199.070
32.749
35.350
1.066
1.060
2.023.310 1.724.772
2.348.744 2.166.714
760
760
(1.450.563) (1.264.192)
898.941
903.282
3.123.197 2.867.130

Demonstrações das mutações do Patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Capital social
Contribuição adicional de capital
Prejuízos acumulados
Total
Saldos em 01/01/2020
2.064.914
760
(1.022.891) 1.042.783
Aumento de capital
101.800
101.800
Prejuízo do período
(241.301)
(241.301)
Saldos em 31/12/2020
2.166.714
760
(1.264.192)
903.282
Aumento de capital
182.030
182.030
Prejuízo do período
(186.371)
(186.371)
Saldos em 31/12/2021
2.348.744
760
(1.450.563)
898.941
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Valores expressos em milhares de reais (R$), exceto quando indicado em contrário)
█ 1. Contexto operacional. A Logum Logística S/A (“Sociedade” ou “Logum”) com ral poderá ajuizar uma ação rescisória. Em Dezembro de 2021 foi publicado o Decresede no Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 01/03/2011 e possui como atuais to Estadual de Minas Gerais nº 48.334/2021, que prorroga para 31/12/2022 o diferiAcionistas as seguintes empresas: Petróleo Brasileiro S.A.; Raízen Energia S.A.; mento do ICMS nas aquisições de etanol para lastreamento do sistema dutoviário no
Copersucar S.A. e Uniduto Logística S.A. A Logum oferece soluções no transpor- Estado de Minas Gerais. Aspectos Comerciais e Operacionais. Atualmente, a Lote multimodal de combustíveis, em especial de Etanol, aos seus clientes. Atua na gum possui 4 contratos de volumes firmes de longo prazo (“Ship or Pay”) com clientes
operação de um sistema dutoviário de transporte e oferta de serviços complementa- “carregadores”. Estes somam um volume firme de aproximadamente 42 milhões de
res para viabilizar a operação, tais como rodoviários (coleta ou entrega), expedição metros cúbicos ao longo dos 15 anos de vigência. A assinatura desses contratos traz
dutoviária ou o apoio a Cabotagem. Em 15/08/2013 foi iniciada a operação comer- estabilidade na apropriação de boa parte das receitas projetadas à medida que os
cial de transporte e armazenagem de etanol, referente ao 1º trecho construído, que trechos sejam entregues, confirmando a perspectiva esperada pela Sociedade em
liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia. A construção do 2º trecho que liga suas projeções econômico-financeiras. A condição fundamental para a obtenção dos
os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto foi concluída em outubro de 2014. Em contratos mencionados no parágrafo anterior, foi a celebração, junto ao sistema Pe01/04/2015, foi publicada a Autorização de Operação pela Agência Nacional do Pe- trobras Transporte S.A. – Transpetro, dos contratos CDC e O&M, aditados de tempos
tróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que autoriza a Logum Logística S.A. a em tempos. Estes, são necessários para dar conformidade a todas as condições cooperar comercialmente o Terminal Terrestre de Uberaba (TTUBE). Segue abaixo o merciais e operacionais estabelecidas com os carregadores, uma vez que a Sociedamapa dos trechos atualmente operados pela Sociedade:
de subcontrata parte da infraestrutura administrada pela Petrobras Transporte S.A.
– Transpetro. Em agosto de 2021, iniciamos a pré–operação (Testes e Comissionamento dos Sistemas) do nosso duto de Guararema à Guarulhos e do nosso Terminal
de Guarulhos, a operação será pelo nosso Centro de Controle (CECOL). E, para os
próximos meses está prevista a conclusão das obras do duto de Guarulhos à São
Caetano do Sul, e de Guararema até São José dos Campos. Com essas novas instalações a Logum amplia sua capacidade de entrega para a Região Metropolitana de
São Paulo, o principal mercado consumidor deste produto no país. COVID-19 e impactos para a Logum Logística S.A. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de
Saúde declarou que o surto de coronavírus (COVID-19) se caracteriza como uma
pandemia. As decisões desencadeadas aumentaram o grau de incerteza para os
agentes econômicos e podem gerar impactos nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. A Administração avalia a implementação de medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras,
as seguintes principais medidas foram tomadas: i. Reuniões virtuais, suspensão de
eventos e viagens; ii. Implementação de home office para colaboradores dos escritórios; iii. Testes em funcionários; iv. Maior rigor no protocolo de higiene e saúde dos
funcionários, em especial da operação, com acompanhamento mais próximo e constante do médico do trabalho; e v. Criação do Comitê de Risco. Considerando a situação atual da disseminação do surto e, em consonância com as orientações publicaOs trechos acima mencionados estão em fase operacional e geraram EBITDA (lucro das no alerta do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em março de 2020, a
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) positivo em 31 de dezembro Sociedade procedeu análise de risco para identificar eventuais impactos do CO2021 e 2020, apesar de não estarem operando em sua capacidade plena de trans- VID-19 sobre estas demonstrações financeiras. No cenário atual, não houve quebras
porte. A Administração calcula o resultado de EBITDA e concilia com os registros contratuais e atrasos nos envios e recebimentos. Além disso, as operações de transcontábeis conforme segue:
porte de etanol vêm sendo realizadas normalmente. Houve uma redução relevante
2021
2020 na receita no mês de abril de 2020, entretanto em maio e junho ocorreu uma retomaReceita operacional líquida (nota 21)
180.288
172.738 da gradual, em julho houve um aumento considerável no volume, que se manteve
Custo dos serviços prestados (nota 22)
(181.891) (176.646) estável até o final do exercício de 2020. Em 2021, os impactos da COVID no setor de
Depreciação e amortização (nota 10 e 11)
68.722
69.973 combustíveis foram derivações dos efeitos da pandemia em 2020. Os governos loDespesas gerais e administrativas (nota 23)
(25.526)
(27.375) cais ainda implementaram alguns lockdowns, mas com menor adesão pela populaEBITDA
41.593
38.690 ção do que em 2020. Assim, nos primeiros meses de 2021, a demanda de combustíTendo em vista que o projeto da Sociedade é dividido em fases, a receita projetada veis do Ciclo OTTO (Etanol Hidratado e Gasolina C, que abastecem os veículos
depende da construção de novos trechos para equilibrar a margem esperada para o leves), apresentou crescimento ante os mesmos meses de 2020. Porém, o 2º semesnegócio. A atual fase iniciada em março de 2019 é denominada “Projeto Fase I” e tre de 2021 foi marcado por uma demanda de Ciclo OTTO que perdeu força em relapermitirá à Logum equilibrar a capacidade de entrada e saída de etanol em seu siste- ção ao ano anterior, e nos últimos meses, tendo retração. Essa retração da demanda
ma de distribuição. Encontram-se em construção os trechos Guararema-Suzano, de Ciclo OTTO foi atribuída pelo mercado as incertezas da retomada da atividade
Suzano-Guarulhos e Guarulhos-São Caetano do Sul, totalizando uma extensão de econômica e alto desemprego potencializados pela pandemia e também pelos elevaaproximadamente 92 km de dutos, além da construção do Terminal Terrestre de Gua- dos preços de combustíveis. O ano de 2021 ainda foi conturbado pela COVID, e teve
rulhos com a capacidade de armazenagem de 45 mil m³ de etanol e da Estação de um desafio extra fruto da menor disponibilidade do biocombustível. Neste contexto,
Bombeamento de Guararema. Os trechos Guararema-Suzano e Suzano-Guarulhos alguns clientes alegaram dificuldades para movimentar seus volumes na Logum,
entraram em pré-operação em agosto/2021. Em 5/02/2021 ocorreu o início da cons- mas comercialmente, a companhia conseguiu superar estas dificuldades e minimizar
trução do trecho Guararema – São José dos Campos. O duto ligará a EBGUA (Esta- estes impactos em sua operação. A Sociedade não prevê incapacidade de pagar
ção de Bombas de Guararema) diretamente a base de clientes em São José dos credores nas datas de vencimento ou incapacidade de cumprir com os termos conCampos, aumentando a capacidade de entrega da companhia e alcançando novos tratuais do empréstimo que detém com BNDES. Não há falta de suprimentos impormercados e de acordo com a projeção atual, o projeto de GUA- SJC termina em tantes para as operações ou intenção da administração interromper as operações.
maio/2022. Entretanto vale a ressalva que essa previsão de data pode sofrer altera- Existe previsão nos documentos de governança de aporte de recursos dos acionistas
ções. Aspectos Regulatórios. Em março de 2013 foi publicado o Decreto estadual da Sociedade de modo a prover equilíbrio econômico e financeiro até que as operade São Paulo nº 58.977 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas aquisi- ções da Sociedade se tornem rentáveis.
ções de etanol a ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário a título de █ 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. As
lastro, realizadas pela Sociedade. Em abril de 2014 a Sociedade obteve junto ao demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
CONFAZ a publicação dos Protocolos ICMS nº 2 e 5, que concedeu tratamento tribu- adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedatário diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol des por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis
Hidratado Combustível - EHC e Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutovi- nº 11.638/07 e 11.941/09, complementadas por pronunciamentos, interpretações
ário, viabilizando as operações interestaduais pela Sociedade junto aos estados de e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por
Goiás, Mato Grosso do Sul (adesão apenas ao Protocolo ICMS nº 2 - etanol hidrata- resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Todas as informações
do), Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Em outubro de 2014 foi publicado o relevantes próprias das demonstrações financeiras e, somente elas, estão sendo
Decreto Estadual de Minas Gerais nº 46.615 concedendo o diferimento do ICMS nas evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gesaquisições de etanol para lastreamento do sistema dutoviário no Estado de Minas tão. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico
Gerais, com prazo de vigência até 31/12/2014. Em julho de 2016 o Mato Grosso do como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas
Sul, promoveu a adesão ao Protocolo ICMS 5/2014, viabilizando as operações com contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresenetanol anidro com origem nesse estado pela Logum. Em maio de 2017 a Sociedade tadas nas respectivas notas explicativas. Na preparação dessas demonstrações
obteve junto ao CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 15 e 16 com a exten- financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que
são do tratamento tributário diferenciado para as operações realizadas entre termi- afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, pasnais do operador dutoviário não interligados fisicamente ao sistema dutoviário, atra- sivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
vés do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade, As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e
além da adesão do estado da Bahia. Em abril de 2018 a Logum obteve junto ao complexidade estão divulgados na nota explicativa 2.c. Em 25/03/2022 a diretoria
CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 25 e 26 obtendo a adesão do estado da Sociedade autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. a. Moeda
do Maranhão, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestadu- funcional e moeda de apresentação. As demonstrações financeiras são apresenais através do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Socie- tadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todas
dade com destino ao Maranhão. Em março de 2019 foi publicado o Decreto estadual as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o
de São Paulo nº 64.163 concedendo suspensão e diferimento do ICMS aplicado às milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. b. Demonstração
operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado, adquiridos pela do valor adicionado. Esta demonstração tem como objetivo apresentar informaSociedade com destinação à ampliação, modernização ou implantação de sistema ções relativas à riqueza criada pela companhia e a forma como tais riquezas foram
dutoviário. Em julho de 2019 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação dos distribuídas e foi preparada de acordo com o CPC 09 - Demonstração do Valor
protocolos ICMS nº 38 e 39 obtendo a adesão dos estados do Pará e Mato Grosso, Adicionado. c. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das nformações
viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais com esses financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC exige que a Adminisestados. Em dezembro de 2019 foi publicado o Decreto estadual de Minas Gerais nº tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti47.780 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas aquisições de etanol a cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário a título de lastro, realizadas resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são
pela Sociedade, com prazo de vigência até 31/12/2020. Nos meses de janeiro e feve- revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis
reiro de 2020 foram publicados, pela Receita Federal Brasileira, os Atos Declaratórios são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
Executivos para habilitação da Logum no Regime Especial de Incentivos para o De- períodos futuros afetados. As informações sobre premissas e estimativas que
senvolvimento da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei n.º 11.488/2007 e regula- poderão resultar em ajustes dentro do período estão incluídas nas seguintes notas
mentado pela Instrução Normativa RFB n.º 1.911/2019, conforme abaixo descrito: i. explicativas: Nota Explicativa nº 5 – Contas a Receber - PCE; Nota Explicativa nº
Dutovia Guararema – Suzano: ADE/RFB n.º 03 de 16/01/2020 e Portaria MME n.º 7 – Imposto de renda e contribuição social diferidos; Nota Explicativa nº 10 e 11 –
402/2019, de 23/10/2019; ii. Dutovia Guarulhos - S.C. do Sul: ADE/RFB n.º 05 de Imobilizado e Intangível; Nota Explicativa nº 17 – Contingências; Nota Explicativa nº
03/02/2020 e Portaria MME n.º 401/2019, de 23/10/2019; iii. Dutovia Suzano – Gua- 25 – Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco.
rulhos: ADE/RFB n.º 06 de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 400/2019, de 23/10/2019; █ 3. Principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas em detalhes
e iv. Terminal Guarulhos: ADE/RFB n.º 07 de 03/02/2020 e Portaria MME n.º 399/2019, abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados
de 23/10/2019. Desta forma, quaisquer serviços tomados ou produtos adquiridos nessas demonstrações financeiras. a. CPC 48 – Instrumentos Financeiros. (i)
para os trechos da obra acima poderão ser faturados com suspensão do PIS e da Classificação e mensuração de ativos financeiros. No reconhecimento inicial, um
COFINS – trazendo ganho econômico para a Sociedade. O benefício no REIDI pode- ativo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por
rá ser usufruído no período de 5 anos. Em julho de 2020 foi publicado o Protocolo meio de outros resultados abrangentes - instrumento de dívida e instrumento patrimoICMS 14/2020 para ampliar o prazo da suspensão do ICMS na operação de armaze- nial; ou valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros segunnagem no sistema dutoviário de 180 dias para 360 dias. A ampliação é válida para do o CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo finanfatos pretéritos de todas operações de armazenagem realizadas no ano de 2020, ceiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. (ii)
mesmo que os prazos já tenham sido expirados. Em outubro de 2020 foram publica- Modificação de fluxo de caixa contratual de ativos e passivos financeiros. Os
dos os Protocolos ICMS 27 e 28/2020, pelo CONFAZ, que dispõe sobre a adesão dos saldos contábeis de ativos ou passivos financeiros mensurados a custo amortizado
estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, viabilizando as operações de transporte cujos termos contratuais não foram modificados substancialmente refletem o valor
e armazenagem interestaduais através do modal aquaviário com esses destinos. Em presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros
outubro de 2020 a Sociedade obteve a publicação do Protocolo ICMS 25 para esten- efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quander o prazo da suspensão do ICMS na operação de armazenagem no sistema duto- do da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediataviário para 360 dias até março de 2021. A ampliação é válida para fatos pretéritos de mente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do
todas operações de armazenagem realizadas até março de 2021, para acompanhar exercício. (iii) Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment). A
a safra do etanol, mesmo que os prazos já tenham sido expirados. Em dezembro de Sociedade adota o modelo de perda de crédito esperada para avaliação de impair2020 foram publicados os Protocolos ICMS 43 e 44/2020, que ampliaram o prazo de ment, aplicando-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As
apuração dos volumes de perdas e degradações ocorridas no sistema dutoviário provisões para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de
para o período semestral, minimizando o impacto do ICMS para os clientes da Socie- crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de posdade. Em março de 2021 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, o síveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e •
Decreto 48.150/2021, que prorroga para 31/12/2021 o diferimento do ICMS nas aqui- Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resições de etanol anidro e hidratado a título de lastro no Estado. Em março de 2021 foi sultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de
publicado, pela Receita Federal Brasileira, o Ato Declaratório Executivo n.º 22 em um instrumento financeiro. b. CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente. A Socie19/03/2021, habilitando a Logum no Regime Especial de Incentivos para o Desenvol- dade determinou quando (ou a que medida) e por quais montantes de receitas de
vimento da Infraestrutura (REIDI), para adquirir materiais e serviços destinados ao contratos com clientes devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto
ativo imobilizado da obra do Trecho Guararema x São José dos Campos, com a pelas cinco etapas a seguir: i) identificação do contrato com o cliente; ii) identificação
suspensão do PIS e da COFINS. Em julho de 2021 foi publicado o Protocolo ICMS n.º das obrigações de desempenho; iii) determinação do preço da transação; iv) aloca37/2021, que alterou o Protocolo ICMS nº 14/20, ampliando o prazo da suspensão do ção do preço às obrigações de desempenho; v) reconhecimento quando (ou enquanICMS para 360 dias, ou seja, até 31/03/2022, no tocante às operações de armazena- to) a obrigação de desempenho é satisfeita. Uma obrigação de desempenho é consigem realizadas no sistema dutoviário, – com a convalidação das operações pretéritas derada satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou
que ultrapassaram o prazo ordinário. Em setembro de 2021 transitou em julgado o serviço prometido. c. CPC 06 - Arrendamentos. Após realizar uma avaliação de toacórdão do Supremo Tribunal Federal - STF referente ao tema 69 da repercussão dos os contratos de serviços relevantes, os principais tipos de contratos que, de acorgeral, favorável aos contribuintes, com efeito erga omnes, que encerrou de vez a do com a avaliação da administração, enquadram-se no escopo da CPC 06 são: sudiscussão. Foi fixada a seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para a barrendamentos de terrenos, compartilhamento de faixas de domínio de dutos e
incidência do PIS e da COFINS. Portanto, com relação ao ICMS, com o trânsito em locação de salas comerciais. A Sociedade reconheceu, para estes contratos, novos
julgado do Tema 69, resta eliminado qualquer risco de questionamento, por parte da ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais. A partir de 2019 a natureza
Receita Federal do Brasil, do direito à exclusão do ICMS destacado no documento das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, em relação ao período
fiscal. Já com relação ao ISS, aguarda-se o julgamento definitivo do Tema 118 pelo anterior, visto que a Sociedade passou a reconhecer um custo de depreciação de
STF, pois na hipótese de uma decisão desfavorável aos contribuintes, a União Fede- ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Receitas operacionais líquidas
21
180.288 172.738
Custos dos serviços prestados
22 (181.891) (176.646)
Prejuízo bruto
(1.603)
(3.908)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
23
(25.575) (27.468)
Despesas com arbitragem
17
(1.602) (232.659)
Outras despesas, líquidas
(614)
(848)
Total despesas operacionais
(27.791) (260.975)
Prejuízo antes do resultado financeiro
(29.394) (264.883)
Receitas financeiras
1.694
10.340
Despesas financeiras
(251.009) (107.876)
Resultado financeiro
24 (249.315) (97.536)
Prejuízo antes do imposto de renda
e da contribuição social
(278.709) (362.419)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
9
92.338 121.118
Prejuízo do exercício
(186.371) (241.301)
Prejuízo do exercício por ação do
capital social - Básico e diluído em R$
19
(0,011)
(0,018)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
2021
2020
Prejuizo do exercício
(186.371) (241.301)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
(186.371) (241.301)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Prejuízo do exercício
(186.371) (241.301)
Ajustes:
Depreciação e amortização
68.722 69.973
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(92.338) (121.118)
Comissões e fianças bancárias
39
40
Juros capitalizados
(80.273) (27.686)
Juros da dívida
258.470 121.172
Custos com financiamento
921
857
Provisões para contingências
6
(373)
Provisões com a arbitragem
19.571 228.862
Provisões para PECLD
(188)
Arrendamentos – Juros provisionados
4.290
4.288
Baixas imobilizado e intangível
12.601 15.197
Prejuízo ajustado
5.450 49.911
Variações nos ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recuperar
9.506
4.403
Despesas antecipadas
2.759
Contas a receber
(1.767)
(858)
Contas a receber - Partes relacionadas
87.965 (79.937)
Outros contas a receber
(5.570)
1.611
Depósitos judiciais
(71)
(39)
Fornecedores
730
3.893
Contas a pagar
4.400
164
Contas a pagar - Partes relacionadas
(81.240) 83.023
Impostos e contribuições a recolher
(2.304)
3.381
Débitos vinculados a folha de pagamentos
1.194 (1.488)
Adiantamentos de clientes
3.974 (2.683)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
22.267 64.140
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação financeira
(157.703) (256.464)
Resgate aplicação financeira
145.450 316.801
No imobilizado
(321.727) (322.583)
No intangível
(10.085) (9.335)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(344.065) (271.581)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos dos passivos de arrendamento
(6.584) (5.238)
Integralização de capital pelos acionistas
182.030 101.800
Adição de financiamento - BNDES
97.792 242.496
Amortizações de financiamentos - Juros
(40.851) (25.911)
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamentos
232.387 313.147
(Redução) aumento do caixa e
equivalentes de caixa no exercício
(89.411) 105.706
Demonstração da variação do caixa e
equivalentes de caixa no exercício:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
106.546
840
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
17.135 106.546
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
no exercício
(89.411) 105.706
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Valor adicionado
2021
2020
Receita na prestação de serviços
215.251 207.446
Outras receitas
7.729
6.793
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
(105.527) (100.484)
Serviços de terceiros e outros
(8.256) (11.656)
Provisão de terceiros
- (228.489)
Retenções
Depreciação e amortização
(68.722) (69.973)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias
1.766 10.410
Valor adicionado a distribuir / (retido)
42.241 (185.953)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
17.973 18.215
FGTS
1.141
1.156
Benefícios
3.696
3.727
22.810 23.098
Tributos
Federais
22.069 21.175
Estaduais
23.791 22.033
Municipais
763
1.413
46.623 44.621
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
252.879 106.736
Arrendamentos
358
545
Outras
(1.720)
1.466
251.517 108.747
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda
e contribuição social
(278.709) (362.419)
Valor adicionado distribuído / (retido)
42.241 (185.953)
Sociedade anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em
que havia uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e
as despesas reconhecidas. d. Ativo imobilizado. (i) Reconhecimento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Capitalização de custos. O custo de ativos construídos pela
própria Sociedade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local, custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis
e demais condições necessárias para que esses sejam capazes de operar de forma
pretendida pela administração. (iii) Depreciação e amortização. A depreciação e a
amortização são calculadas pelo método linear às taxas que consideram o tempo de
vida útil-econômica estimado dos bens, conforme divulgado nas notas explicativas 9
e 10. A depreciação é reconhecida no resultado. Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado. e. Ativo intangível. Registrado ao custo de aquisição, sendo que a amortização será calculada considerando o prazo estimado em que
os benefícios correspondentes dos ativos intangíveis forem auferidos e começará a
ser realizada no momento em que o ativo a que esteja vinculado, entre em operação.
As seguintes considerações foram avaliadas pela Administração para o devido registro contábil dos gastos incorridos como intangível: • Viabilidade técnica para concluir
o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. • Intenção
de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo. • Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. • Forma como o ativo intangível deve gerar benefício econômico
futuro. • Disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. • Capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante
seu desenvolvimento. f. Redução ao valor recuperável (“impairment”). Os valores
contábeis dos ativos imobilizado e intangível são revistos anualmente para apurar se
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado.
Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Após a avaliação da administração
não houve perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado e do
ativo intangível da Sociedade em 31/12/2021 e 2020. g. Demonstração de Fluxo de
Caixa. As demonstrações de fluxo de caixa foram preparadas e apresentadas de
acordo com o Pronunciamento Técnico IAS 07 / CPC 03 (R2). Os juros pagos são
classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento. h. Imposto de
renda e contribuição social. O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de renda e 9% sobre
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro real. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis
for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados e registrados com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de cada período,
e levam em consideração as perspectivas de lucro tributável futuros efetuadas por
sua Administração. j. Receitas financeiras e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem variações monetárias sobre ativos e juros sobre aplicações financeiras. As despesas financeiras abrangem multa, juros e custos com financiamentos e juros de mora, bem como comissões sobre fianças bancárias conforme
divulgado na nota explicativa 22. j. Novas normas e interpretações. 1. International Accounting Standards Board (IASB). Os principais normativos emitidos pelo
IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram adoção antecipada pela Sociedade até 31/12/2021.
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Data de
Descrição
vigência
As emendas alteram requerimentos relacionados
a: controlada como adotante inicial dos IFRS (IFRS
Annual
1-First-time Adoption of International Financial ReImprovements
porting Standards); taxas a serem consideradas para
to IFRS®
avaliar o desreconhecimento de um passivo financeiro 01/01/2022
Standards
(IFRS 9-Financial Instruments); e fluxos de caixa para
2018–2020.
tributação ao mensurar o valor justo (IAS 41-Agriculture). Adicionalmente, as emendas alteram determinado
exemplo ilustrativo contido no IFRS 16-Leases.
As emendas atualizam determinada referência no
IFRS 3 à estrutura conceitual mais recente, bem como
Reference to
requerimentos adicionais relativos a obrigações
the Conceptual inclui
no escopo dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, 01/01/2022
Framework Contingent Liabilities and Contingent Assets e IFRIC
Amendments
21-Levies. Adicionalmente, as emendas orientam que
to IFRS 3
o comprador não deve reconhecer ativos contingentes
adquiridos em uma combinação de negócios.
Onerous
Estabelece alterações no IAS 37-Provisions,
Contracts Cost
Contingent Liabilities and Contingent Assets para
of Fulfilling
esclarecer o que compreende os custos de
01/01/2022
a Contract cumprimento de um contrato para avaliar
Amendments
se um contrato é oneroso.
to IAS 37
Property, Plant
As alterações no IAS 16-Property, Plant and
and Equipment: Equipment proíbem deduzir do custo do imobilizado
Proceeds before
valores recebidos pela venda de itens produzidos 01/01/2022
Intended Use antes da colocação do ativo no local e condição
Amendments
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da
to IAS 16
forma pretendida pela administração
Classification
of Liabilities
As emendas no IAS 1-Presentation of Financial
as Current or
estabelecem requerimentos para classificação
01/01/2023
Non-current de um passivo como circulante ou não circulante.
Amendments
to IAS 1
IFRS 17 –
Insurance
O IFRS 17 substitui o IFRS 4-Insurance Contracts e
Contracts and
estabelece, entre outras coisas, os requisitos que
Amendments
devem ser aplicados no reconhecimento,
01/01/2023
to IFRS 17
mensuração, apresentação e divulgação
Insurance
relacionados aos contratos de seguro e de resseguro.
Contracts
Disclosure of
Em substituição ao requerimento de divulgação de
Accounting
políticas contábeis significativas, as emendas ao IAS
Policies –
1 Presentation of Financial Statements estabelecem
Amendments
que políticas contábeis devem ser divulgadas quando 01/01/2023
to IAS 1 and
forem materiais. Entre outras coisas, a emenda provê
Practice
orientações para determinar tal materialidade.
Statement 2
De
acordo com as emendas ao IAS 8, a definição
Definition of
de “mudança na estimativa contábil” deixa de existir.
Accounting
Em substituição, foi estabelecida definição para o
Estimates –
termo “estimativas contábeis”: valores monetários 01/01/2023
Amendments
nas demonstrações financeiras que estão sujeitos à
to IAS 8
incerteza de mensuração.
Deferred Tax
As
alterações
reduziram o escopo da isenção de
related to
reconhecimento de ativos fiscais diferidos e passivos
Assets and
fiscais diferidos contidas nos parágrafos 15 e 24 do
Liabilities arising
IAS 12 Income Taxes de modo que não se aplique 01/01/2023
from a Single
mais a transações que, entre outras coisas, no recoTransaction–
nhecimento inicial, dão origem a diferenças
Amendments
temporárias tributáveis e dedutíveis iguais.
to IAS 12
Norma

A Sociedade avaliou que os normativos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2022
não produzirão impactos relevantes em suas demonstrações financeiras. Quanto
aos normativos que entrarão em vigor a partir de 01/01/2023, a Sociedade está
avaliando os efeitos da aplicação inicial. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos
às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. As emendas das IFRS contidas acima não
foram emitidas pelo CPC até 31/12/2021. A seguir são apresentados os normativos
emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela Sociedade até 31/12/2021, bem como os IFRS equivalentes:

Pronunciamento, revisão
ou interpretação do CPC
Revisão de
Pronunciamentos
Técnicos CPC Nº 19

Data de
IFRS equivalente
vigência
Annual Improvements to IFRS®
Standards 2018–2020 Reference to the
Conceptual Framework - Amendments to
IFRS 3 Onerous Contracts—Cost of 01/01/2022
Fulfilling a Contract - Amendments to IAS
37 Property, Plant and Equipment:
Proceeds before Intended Use Amendments to IAS 16 01/01/2022

Pronunciamento
IFRS 17 – Insurance Contracts
01/01/2023
Técnico CPC 50
█ 4. Caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e depósitos em conta
reserva
2021
2020
Caixa e bancos
17.135 106.546
Aplicações financeiras (i)
1.897
10.412
Depósitos em conta reserva (ii)
34.174
13.406
Total
53.206 130.364
Circulante
19.032 116.958
Não Circulante
34.174
13.406
(i) Em 31/12/2021, a Sociedade possuía investimento representado por Certificado
de Depósito Bancário (CDB) em instituição financeira de grande porte, com remuneração média de 101,00% presentados no ativo circulante considerando a expectativa de realização ainda no circulante por conta dos desembolsos com a construção
dos ativos e/ou pagamentos ligados a operação. A negociação com as instituições
financeiras permite o resgate diário dessas aplicações. (ii) Aplicação garantidora dos
empréstimos de longo prazo contraídos junto ao BNDES. De acordo com o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a
Logum deverá manter devidamentepreenchida a conta reserva até o final da liquidação do contrato de financiamento, cujo prazo conclui-se em 15/12/2042.
█ 5. Contas a receber. Os saldos do contas a receber com terceiros e partes relacionadas encontram-se assim distribuídos:
2021
2020
Grupo Odebrecht S.A.
51
1.096
Ipiranga Produtos de Petróleo
85
71
Bunge Açucar e Bioenergia
160
649
Usina Batatais
529
Usina Pontal
7
40
Usina Eldorado
16
20
Biosev Energia S.A.
664
Agro Energia
921
716
BP Bioenergia
508
2
Brenco Companhia Brasileira
76
78
FS Agrisolutions
240
459
Inpasa Agroindustrial S.A.
704
Vibra Energia
2.158
Outros
62
225
(-) Provisão para perdas de crédito esperadas PCE (a)
(374)
(562)
Total terceiros
5.278
3.323
(a) A Administração efetua análise histórica e prospectiva de seus recebíveis e entende que a provisão constituída atende as expectativas de perdas esperadas. O
saldo entre partes relacionadas era composto conforme segue:
2021
2020
Copersucar S.A.
2.856
8.279
Vibra Energia (a)
- 82.602
Raízen Combustíveis S.A.
6.037
5.977
Total partes relacionadas
8.893 96.858
Total contas a receber
14.171 100.181
(a) Em 2021, a Vibra Energia, por alteração em seu controle acionário, deixou de
ser parte relacionada à companhia. A composição dos saldos de contas a receber
segregados por prazo de vencimento, encontra-se demonstrado a seguir:
2021
2020
A Vencer
12.465 92.069
Vencidas:
De 01 à 30 dias
344
979
De 31 à 60 dias
129
311
De 61 à 180 dias
29
4.100
Acima de 180 dias
1.578
3.284
Provisão de crédito esperada
(374)
(562)
Total
14.171 100.181

█ 6. Outros contas a receber

2021
2020
Adiantamento a fornecedores
7.062
4.216
Despesas antecipadas de seguros
4.320
1.631
Despesas antecipadas diversas
804
596
Adiantamento funcionários
205
373
Depósito caução
61
61
Outros
432
437
Total
12.884
7.314
(a) Referem-se, substancialmente, a provisões geradas aos fornecedores pela movimentação dutoviária e ship or pay. (b) Referem-se substancialmente, a apropriação
de seguro de risco operacional, transporte, risco embiental e outros lançados no período. (c) Refere-se substancialmente, a apropriação das faturas SAP Brasil no período.
█ 7. Impostos e contribuições a recuperar
2021
2020
Imposto de renda retido na fonte (a)
1.133
1.038
COFINS a recuperar (b)
37.964 22.322
ICMS a recuperar (b)
353
3.204
PIS a recuperar (b)
8.242
384
Outros
101
4.564
Circulante
47.793 31.512
COFINS a recuperar (b)
31.735 52.925
PIS a recuperar (b)
7.117 11.714
Não Circulante
38.852 64.639
(a) Referem-se, substancialmente, à retenção na fonte de imposto de renda referente aos rendimentos das aplicações financeiras, os quais são compensados com os
tributos federais a recolher mencionados na Nota Explicativa nº 12. (b) Referem-se,
substancialmente, a tributos sobre a aquisição de ativo imobilizado que deverão ser
compensados com os tributos incidentes sobre a receita a ser gerada. Os créditos
passaram a ser registrados a partir de em agosto de 2013, que foram os meses da
entrada em operação dos trechos construídos pela Sociedade, conforme mencionado na nota explicativa nº 1
█ 8. Depósitos judiciais. A Sociedade efetuou depósito judicial no terceiro trimestre de 2021 relativo ao processo de execução de título extrajudicial cobrado pela
empresa Ômega Prestadora de Serviços de Portaria e Conservação EIRELI. E atualizações mensais referente aos depósitos judiciais de auto de infração ambiental
lavrado pelo Estado de Minas Gerais e processo de natureza trabalhista cobrados
pelos funcionários da empresa Viena Empreendimentos LTDA., empresa esta contratada pela Logum, responsável pela análise de projetos da Fase I. Em 31/12/2021
o total de depósitos judiciais perfazia R$ 604 (R$ 533 em 2020).
█ 9. Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e contribuição social diferidos foram constituídos com base em estudos elaborados pela
Administração, decorrentes da evolução do projeto. Estes estudos indicam a expectativa de geração de lucro tributável no futuro, baseado em função dos volumes
transportados, conforme aspectos comerciais e operacionais, vide Nota Explicativa
nº 1. O cálculo pode ser demonstrado como segue:
2021
2020
Gastos pré-operacionais lançados no resultado de
exercícios anteriores
(131.803) (131.803)
Prejuízo fiscal acumulado
(1.866.371) (1.600.617)
Amortização de gastos pré-operacionais
110.934
97.754
Provisão para arbitragem
(248.433) (228.862)
Outros
(11.620)
(12.184)
Base de cálculo
(2.147.293) (1.875.712)
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo
(730.080) (637.742)
A Sociedade realiza anualmente análises técnicas de viabilidade econômica do projeto. As análises realizadas indicam recuperação total, nos períodos subsequentes,
do saldo de ativo fiscal diferido reconhecido, e correspondem às melhores expectativas da Administração sobre a geração de lucro tributável futuro. A expectativa de
amortização dos tributos diferidos ativos está disposta abaixo:
2021
2020
2023
632
2024
3.609
2025
2026
2027
- 12.880
2028
12.724 28.257
2029
25.936 57.695
2030
33.409 93.619
2031
45.269 98.738
2032
56.087 111.578
2033
67.922 123.600
2034
80.423 91.536
2035
94.669 15.596
2036
107.366 15.596
2037
128.247
78.028
2038
Total
738.265 637.742

█ 10. Imobilizado

Trecho em operação (**)
Bens instalação
Ativo em construção
Dutos
Máquinas
de
de
de proces- Obras em Produtos
Produtos para Encargos Materiais adiantamenTerre- (Construção e Terminais
Instalae Equipa- Benfei- comuni- escritó- samento de
bens de para “Las- “Lastro” em poder Financei- e servi- to para forne- OuCusto
no
Montagem)
(***) Outros
ções Veículos mentos torias cação
rio
dados terceiros
tro” (*)
de terceiros (*)
ros
ços
cedores tros
Total
Em 31/12/2019
4.374
948.414
269.675 117.416
34.731
120
88.133 2.486
435 1.038
20.810
47
112.486
33.113
5.073 115.973
26.702 11.330 1.792.355
1
Adição
68
480
141
1
3
144
17
21.561
27.686 211.578
48.653 39.937 350.269
Baixas (b)
(120)
(8)
(92)
(15.168)
(15.387)
Transferências (a)
42.751
(42.751)
Em 31/12/2020
4.442
948.414
269.675 117.416
35.091
120
88.273 2.487
427
949
20.954
64
134.047
33.113
32.759 370.301
17.437 51.267 2.127.238
Adição
71
531
158
69
66
227
1
4
11
690
80.273 264.476
29.295 26.128 401.999
Baixas (b)
(265)
(79)
(34)
(2) (126)
(167)
(371)
(11.800)
(12.844)
Transferências (a)
18.991
(18.991)
Em 31/12/2021
4.513
948.681
269.755 117.451
35.157
120
88.500 2.488
429
834
21.477
64
134.047
33.113
112.661 653.768
15.941 77.395 2.516.394
Depredação
Em 31/12/2019
(216.086)
(64.476) (24.018) (16.304)
(80) (34.996) (2.290)
(206) (614)
(18.434)
- (377.505)
Depreciação no exercício
(37.450)
(11.131) (4.847)
(3.298)
(6.061) (198)
(94) (105)
(1.062)
(64.244)
Baixas
120
4
64
187
Em 31/12/2020
(253.536)
(75.608) (28.864) (19.482)
(80) (41.057) (2.488)
(296) (654)
(19.496)
- (441.562)
Depreciação no exercício
(37.469)
(11.137) (4.849)
(3.316)
(6.037)
(117)
(75)
(608)
(63.609)
Baixas
6
2
1
2
82
163
255
Em 31/12/2021
(291.000)
(86.743) (33.713) (22.798)
(80) (47.094) (2.488)
(412) (647)
(19.942)
- (504.916)
Valor residual contábil
Em 31/12/2019
4.374
732.327
205.199 93.399
18.427
40
53.136
196
228
424
2.376
47
112.486
33.113
5.073 115.973
26.702 11.330 1.414.850
Em 31/12/2020
4.442
694.878
194.068 88.552
15.609
40
47.216
(1)
131
295
1.458
64
134.047
33.113
32.759 370.301
17.437 51.267 1.685.676
Em 31/12/2021
4.513
657.681
183.011 83.738
12.359
40
41.406
18
187
1.536
64
134.047
33.113
112.661 653.768
15.941 77.395 2.011.478
Taxas anuais de depreciação
4% 4% a 6,66%
4% 4% a 10% 4% a 20% 4% a 20%
20%
10%
10%
10%
10%
(*) Referente a compra de de etanol hidratado necessário à operação, pois, será utilizado para preencher todos os dutos e também parte dos tanques nos respectivos terminais (**) Valores relativos 1° trecho construído, que liga os municípios
de Ribeirão Preto à Paulínia e entrou em operação em 16/08/2013 e 2° trecho construido que liga os municipios de Uberaba à Ribeirão Preto, que entraram em operação em 01/04/2015. (***)TTRP = Terminal Terrestre de Ribeirão Preto
e TTUBE = Terminal terrestre de Uberaba
█ 11. Intangível
Intangíveis em Desenvolvimento
Intangíveis em Operação
Desenvolvimento do Licenciamen- Gerenciamento
Encargos
Software em
Desenvolvimento do Licenciamento Gerenciamento
Encargos OuCusto
projeto conceitual e básico to ambiental
do projeto Financeiros Outros Software desenvolvimento projeto conceitual e básico
ambiental
do projeto Financeiros tros
Total
Em 31/12/2019
48.295
34.769
3.071
126 1.128
18.003
4.103
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 197.494
Aquisição
4.087
- 3.689
7
1.553
9.335
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
18.010
5.656
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 206.829
Aquisição
4.956
- 3.268
1.140
721
- 10.085
Baixa
(12)
(12)
Em 31/12/2021
48.295
43.811
3.071
126 8.073
19.150
6.377
60.534
6.898
2.154
15.192 3.221 216.903
Amortização
Em 31/12/2019
(16.799)
(14.100)
(1.688)
(32)
(3.435) (575) (36.629)
Amortização no exercício
(850)
(2.446)
(300)
(6)
(680) (98) (4.380)
Em 31/12/2020
(17.649)
(16.546)
(1.988)
(38)
(4.115) (673) (41.009)
Amortização no exercício
(478)
(2.446)
(300)
(6)
(680) (98) (4.008)
Em 31/12/2021
(18.128)
(18.991)
(2.289)
(43)
(4.795) (772) (45.017)
Valor residual contábil
Em 31/12/2020
48.295
38.856
3.071
126 4.817
361
5.656
43.988
4.910
2.116
11.077 2.548 165.820
Em 31/12/2021
48.295
43.811
3.071
126 8.073
1.022
6.377
41.543
4.609
2.111
10.397 2.449 171.885
Taxa anual de amortização
10%
5%
5%
5%
5%
5%
█ 12. Impostos e contribuições a recolher
Campos/SP, além de ampliação de capacidade (Revamp) no duto RP18 da Petróleo Subcréditos (valores em R$ mil)
Contratado Utilizado
2021 2020 Brasileiro S.A. – Petrobras. • Subcrédito C1: no valor de R$ 140.396; • Subcrédito C2: Subcrédito A1
671.782 671.782
ICMS
1.283 4.588 no valor de R$ 60.170. A taxa de juros dos subcréditos A1; B1; C1 corresponde à taxa Subcrédito A2
287.907 287.907
ISS retido de terceiros
1.095
728 composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Subcrédito B1
455.309 347.428
Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento
427
416 Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma pro rata temporis, (ii) pela taxa Subcrédito B2
195.132 148.898
Imposto de renda retido de terceiros
317
139 de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo spread do BNDES de 2,40 % ao ano. Subcrédito C1
140.396
51.198
PIS, COFINS e Contribuição social (retidos, próprio e ativos)
76
33 Esses subcréditos correspondem a 70% da linha de crédito do FLP e são cobertos por Subcrédito C2
60.170
21.942
INSS retido terceiros
573
558 garantias corporativas dos sócios Copersucar e Raízen. A taxa de juros dos subcré- Total
1.810.696 1.529.155
778
391 ditos A2; B2; C2 corresponde à taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice █ 15. Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes representa o transporte
Outros
4.549 6.853 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de pago e não utilizado decorrente da modalidade de contrato com cláusula ship-or-pay.
Total
█ 13. Encargos e provisões trabalhistas
2021
2020 forma pro rata temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo Essa modalidade ocorre quando não é alcançada a quantidade mínima estabeleciProvisão para bônus (a)
7.405 6.772 spread do BNDES de 1,55 % ao ano. Esses correspondem a 30% da linha de crédito da em contrato para a efetivação do transporte ora contratado. Em 31/12/2021, a SoProvisão de férias, 13º salário e encargos
2.619 2.373 do FLP e são cobertos por fianças bancárias emitidas pelo sócio Petróleo Brasileiro ciedade possuía como adiantamento de clientes o valor de R$ 6.290 (R$ 2.316 em
INSS sobre a folha de pagamento
704
367 S.A. – Petrobras. Além das garantias prestadas pelos acionistas, a Logum assinou 3 31 de dezembro 2020). A realização desses valores para receita se dá à medida em
FGTS
140
45 contratos de garantias com o BNDES, descritos abaixo: • Penhor de Ações da Logum: que o cliente efetua o transporte do volume já pago conforme critério definido no conOutros
1.274 1.391 cada acionista institui, em favor do BNDES, penhor da totalidade das ações de emis- trato ou após a prescrição do prazo para carregamento do volume mínimo pendente.
Total encargos e provisões trabalhistas
12.142 10.948 são da Logum e quaisquer ações ordinárias ou preferenciais que venham a ser adqui- █ 16. Direito de uso e passivo de arrendamento. A Sociedade avaliou informações
(a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme disposto na ridas por cada acionista no futuro, bem como todos os dividendos, lucros, rendimentos, detalhadas dos contratos onde poderia haver operação de arrendamento de um atilegislação em vigor, pode ocorrer baseada em programas espontâneos mantidos direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores a serem recebidos vo identificável, inclusive aqueles elaborados em forma de prestação de serviços que
pelas empresas ou em acordos com os empregados ou com as entidades sindicais. ou de qualquer outra forma a serem distribuídos a cada acionista mediante permuta, possuem ativos associados e constatou que os indicados abaixo possuem esta caracDessa forma, no exercício findo em 31/12/2021, a Sociedade mantinha provisiona- venda ou qualquer outra forma de alienação de suas respectivas ações. • Alienação teristica: i. Compartilhamento de faixa Uberaba – Paulínia; ii. Subarrendamento – Filial
do o saldo de R$ 7.405 (R$6.772 em dezembro de 2020), a título de bonificação para Fiduciária do Lastro de Etanol: para assegurar o pagamento de quaisquer obrigações Guarulhos; iii. Subarrendamento – Área de passagem do duto Uberaba; iv. Subarrenos seus empregados.
decorrentes do FLP, tais como o principal da dívida, juros, comissões, pena conven- damento – Terminal de Ribeirão Preto; v. Contrato de locação – Duque de Caxias; e vi.
█ 14. Financiamentos
Vencimento Encargos
2021
2020 cional, multas e despesas, a Logum se obrigou a constituir em garantia, em favor do Contrato de locação – Co-work Rio de Janeiro. A Sociedade utilizou a taxa de 10% a.a
Banco Nacional de DesenvolvimenTLP
BNDES, a propriedade fiduciária do lastro de etanol de titularidade da Logum. • Ces- para fins do valor presente de tais fluxos de pagamentos dos contratos classificados
to Econômico e Social – BNDES
15/12/2042 +2,15%* 1.884.410 1.561.189 são Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças: esse contrato como arrendamentos. A posição ativa e passiva das operações da Sociedade que con(-) Custos a apropriar
(23.908) (17.019) constitui e regula a cessão fiduciária e a vinculação dos recebíveis da Logum (recei- tém arrendamentos, em 31/12/2021 e 2020, estão expostas conforme quadro a seguir:
1.860.502 1.544.170 tas de contratos com os clientes, aportes de acionistas, indenizações de seguradoras
Direito de uso de ativo
Passivo circulante
109.147
54.878 etc.), em favor do BNDES, como garantia de pagamento; Como covenants a Logum
Compartilhamento
Sala
Passivo não circulante
1.751.355 1.489.292 deve fazer a manutenção de uma Conta Reserva equivalente a três meses do serviço
de faixa Terrenos
comercial Total
da dívida. Outros detalhes sobre os Subcréditos do FLP estão na tabela abaixo:
* Taxa média do financiamento.
Em 31/12/2019
32.188
11.590
462 44.240
SubcréParcelas de Adição
Movimentação do financiamento
458
458
ditos
Prazo
Carência**
Amortização
CapitaAmortização
(619)
(224)
(506) (1.349)
A1
e
A2*
2019
2035
Principal:
até
julho
de
2021
171
parcelas
mensais
Saldo em Capta- lização Juros in- Amorti- Saldo em
Em 31/12/2020
31.569
11.366
414 43.349
31/12/2020
ções de Juros corridos zações 31/12/2021 B1 e B2 2019 - 2042 Juros e Principal: até julho de 2021 257 parcelas mensais Amortização
(619)
(224)
(262) (1.105)
C1
e
C2
2019
2042
Juros
e
Principal:
até
julho
de
2022
245
parcelas
mensais
Principal da dívida 1.545.834 105.602
55.729 172.712
- 1.879.877
Em 31/12/2021
30.950
11.142
152 42.244
Juros da dívida
15.355
- (55.729)
85.758 (40.851)
4.533 *A Logum pagará os juros do subcrédito A1 e A2 trimestralmente até jul/21, sempre
Passivo de arrendamento
Custos a apropriar (17.019) (7.810)
921
(23.908) nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. **Ao final da carência, os pagamentos
Compartilhamento
Sala
Total
1.544.170 97.792
- 259.391 (40.851) 1.860.502 de principal e juros serão mensais. Por conta do impacto no cronograma de obras
de faixa Terrenos
comercial Total
a. Moeda nacional – BNDES. Em 27/12/2018, a Sociedade assinou com o BNDES causado por chuvas acima da média histórica e também a pandemia de COVID, Em 31/12/2019
32.693
11.800
752 45.245
458
458
um novo contrato de financiamento, convertendo, dessa forma, a dívida para o lon- em 31/05/2021, a Logum solicitou ao BNDES a postergação por 06 meses do tér- Adição
3.138
1.129
23 4.288
go prazo. Esse Financiamento de Longo Prazo (FLP) tem o valor contratado de R$ mino da carência de principal e juros dos Subcréditos A e B, previstos para agosto Juros apropriados
(3.252) (1.144)
(404) (5.696)
1.811.000, utilizado para quitar o empréstimo ponte e financiar a construção de novos de 2021. Em 03/08/2021, o BNDES aceitou o pedido da Logum, postergando para Pagamentos
31.904
11.719
672 44.295
trechos de operação da Fase I. Os subcréditos deste financiamento estão divididos da fevereiro 2022 o início do pagamento. Durante esse período, os juros serão capitali- Em 31/12/2020
3.134
1.129
27 4.290
seguinte forma: Subcrédito A, utilizado para quitar o Empréstimo Ponte com o BNDES. zados no principal da dívida. Em março de 2019, foi liberada pelo BNDES parcela do Juros apropriados
(4.759) (1.497)
(328) (6.584)
• Subcrédito A1: no valor de R$ 671.782; • Subcrédito A2: no valor de R$ 287.907; Financiamento de Longo Prazo para a quitação integral do Empréstimo Ponte. Em Pagamentos
30.279
11.351
371 42.001
Subcrédito B, destinado a investimentos relativos à implantação de poliduto para trans- março de 2019 também teve o início dos desembolsos referentes a construção dos Em 31/12/2021
porte de etanol e derivados com extensão aproximada de 92 km entre São Caetano do novos trechos, no valor de R$ 71.583. Novos desembolsos foram feitos junto ao BN- O direito de uso de compartilhamento de faixa refere-se a utilização da faixa de doSul/SP e Guararema/SP, além de terminal em Guarulhos/SP e demais investimentos DES conforme cronograma físico-financeiro da obra, sendo: R$ 76.167 em outubro mínio onde está situado o duto que liga os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto
no projeto utilizados para financiar novos trechos de operação. • Subcrédito B1: no de 2019; R$ 68.980 em dezembro de 2019; R$ 58.458 em abril de 2020, R$ 74.710 e de Ribeirão Preto à Paulínia. Em 2019, com o início da aplicação das normas
valor de R$ 455.309; • Subcrédito B2: no valor de R$ 195.132; Subcrédito C, desti- em setembro de 2020; R$ 113.965 em dezembro de 2020, além de R$ 58.203 em contábeis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), as despesas referentes a estes
nado a investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte de etanol e junho de 2021, além de R$ 47.399 em outubro de 2021. A abertura dos desem- contratos passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de diderivados com extensão aproximada de 36 km entre Guararema/SP e São José dos bolsos realizados pelo BNDES encontram-se distribuídos conforme quadro abaixo: reito de uso, representados na linha de depreciação e amortização, assim como,
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LOGUM LOGÍSTICA S.A.
pela atualização monetária do passivo correspondente, com impacto no resultado
financeiro demonstrado na Nota Explicativa 24.
█ 17. Contingências. A Sociedade é parte envolvida em processos de natureza trabalhista no valor total de R$ 1.066 em 31/12/2021 (R$ 1.060 em 31/12/2020) , sob o
fundamento de ser pertencente ao grupo econômico da Petrobras Transporte S.A. –
Transpetro e Camargo Corrêa, estas que por sua vez, contrataram os prestadores de
serviços processados (JR & Santos Serviços Ltda. ME, Souza Neto Engenharia e Planejamento Ltda, Consórcio Etanol, Vinil Serviços e Manutenção de Caldeiraria Ltda.,
Bureau Veritas que foram responsáveis pela construção dos terminais e dutos do 1º e
2º trecho. A Administração da Sociedade, baseada na legislação pertinente e na opinião de seus consultores jurídicos, classifica esse risco de perda como provável. Em
31/12/2021, a Sociedade é parte ainda em 40 processos, os quais a probabilidade de
perda foi estimada como possível, pelo montante de R$ 3.096. A Sociedade possuía
um processo arbitral que em abril de 2019 foi concluído de forma desfavorável contra
a Sociedade e em favor da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. Em 30/12/2020
foi assinado pela Sociedade e a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, com a interveniência dos acionistas da LOGUM, termo de acordo extrajudicial, o qual definiu os
termos aplicáveis ao pagamento da dívida. O referido termo não afeta eventuais pleitos
da Sociedade contra a controladora da Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.O acordo firmado possui as seguintes características
principais: i. Valor final da dívida: R$ 455.000; ii. Desconto de R$ 19.000, em contrapartida à renúncia de direitos pela Logum contra a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro
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(definidos no termo); iii. Prazo de pagamento de 8 anos, sendo 4 de carência; iv. Taxa
de desconto utilizada para o cálculo do valor presente de 8,92 a.a.; v. Valor pago pela
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras diretamente à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro: R$76.406; vi. Atualização / Juros contratual: IPCA + 3,8% a.a. Como parâmetro
de definição da taxa de desconto, a Sociedade considerou as incertezas trazidas pelas
mudanças no mercado e na economia em decorrência da Pandemia, e determinou
que o custo da dívida com o BNDES é o que melhor representa o risco da Sociedade.
Tendo em vista que a obrigação a pagar à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro já
havia sido reconhecida, a Sociedade procedeu aos ajustes necessários para atualizar
a obrigação ao valor presente como base no acordo extrajudicial em 31/12/2020, chegando a uma obrigação a pagar de R$ 305.269 e crédito a receber da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras de R$76.406, com um efeito líquido do resultado do exercício de
R$ 228.862. Em 11/01/2021 ocorreu o pagamento da entrada da dívida no montante
de R$ 86.700. Sendo pago pela Logum à Petrobras Transporte S.A. – Transpetro o
valor de R$ 10.294 e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras diretamente à Petrobras
Transporte S.A. – Transpetro o valor de R$ 76.406. Em 01/03/2021 ocorreu o primeiro
pagamento de juros trimestrais da dívida, totalizando R$ 13.619, em 01/06/2021 ocorreu o segundo pagamento de juros trimestrais da dívida, totalizando R$ 10.724, em
01/09/2021 ocorreu o terceiro pagamento de juros trimestrais da dívida no valor de R$
11.513 e em 01/12/2021 ocorreu o quarto pagamento de jutos trimestrais da dívida no
valor de R$ 14.962. Em 31/12/2021 o saldo da dívida a valor presente com a Petrobras
Transporte S.A. – Transpetro é de R$ 238.140 (R$228.862 em 31/12/2020).

█ 24. Resultado financeiro líquido
Receitas financeira
Rendimentos das aplicações financeiras
Variações monetárias
Outras receitas financeiras

Despesas financeiras
Despesas com juros de financiamentos
Comissões e fianças bancárias
Custos com financiamentos
Despesas com juros de arrendamento
Outras despesas financeiras

31/12/2021 31/12/2020
1.477
63
154
1.694

1.134
9.102
104
10.340

(248.859) (102.447)
(39)
(40)
(921)
(857)
(4.290)
(4.288)
2.830
(244)
(251.009) (107.876)
(249.315)
(97.536)
█ 25. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos. A Sociedade mantém
operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Em
31/12/2021 e 31/12/2020, a Sociedade não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo para mitigar os riscos associados aos seus instrumentos financeiros
e durante os períodos também não efetuou aplicações de caráter especulativo ou
quaisquer outros ativos de risco. Os resultados estão condizentes com as políticas
█ 18. Transações com partes relacionadas
31/12/2021
31/12/2020
e estratégias definidas pela Administração da Sociedade. Os instrumentos finanAtivo
Ativo Nao
Ativo Ativo Nao
ceiros mensurados ao custo amortizado se aproximam do valor justo desses insCirculante
Circulante
Circulante Circulante
Contas a Direitos de Resulta- Passivo Passivo Nao Contas a
Resul- Passivo Passivo Nâo trumentos financeiros, devido à suas características específicas e/ou naturezas de
receber uso de ativos
do Circulante Circulante
receber Intangível
tado Circulante Circulante curto prazo dos mesmos. Todas as operações com instrumentos financeiros estão
Copersucar S.A.
2.856
- 45.514
8.279
- 53.128
- reconhecidas e estão demonstradas abaixo em 31/12/2021 e 2020:
2021
2020
Grupo Petrobras
42.244 (32.939)
37.956
270.889
82.602
43.349 (40.589) 138.388
234.420
Valor
Valor
Valor
Valor
Grupo Raízen Combustíveis S.A.
6.037
- 59.293
1
5.977
- 65.132
1
contábil
justo contábil
justo
8.893
42.244 71.868
37.957
270.889
96.858
43.349 77.671
138.389
234.420
Caixa e equivalentes de caixa
17.135
17.135 106.546 106.546
A Sociedade possui transações com a empresa Raízen Combustíveis S/A, Petro- no valor de R$ 14.962. O aporte de capital relativo a esse montante foi realizado em Aplicações financeiras
1.897
1.897
10.412
10.412
bras S.A, e Copersucar S.A., referentes aos contratos de transporte e armazena- 01 de dezembro 2021. Em 01/12/2021, o Conselho de Administração da Sociedade Contas a receber
5.278
5.278
3.323
3.323
mento de etanol para os trechos mencionados na nota explicativa 1. A Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 37.710. O aporte de capital Clientes - Partes relacionadas
8.893
8.893
96.858
96.858
possui também transações com a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro e Petró- relativo a esse montante foi realizado em 06 de dezembro 2021.
Fornecedores
20.581
20.581
19.851
19.851
leo Brasileiro S.A. – Petrobras, referentes aos contratos de prestação do serviço de █ 21. Receitas operacionais líquidas
1.860.502 1.860.502 1.544.170 1.544.170
2021
2020 Financiamentos
transporte e armazenagem nos pontos de recepção e entrega nos terminais Pós- Receitas de serviços prestados
Contas a pagar
10.280
10.280
5.841
5.841
-Paulínia, Operação e Manutenção e Subarrendamento do Terreno para o Terminal
Contas a Pagar
Serviços
de
transporte
202.477
177.124
Terrestre de Ribeirão Preto, Uberaba, Guararema e Guarulhos, e Compartilhamento
- Partes relacionadas
266.845 266.845 328.514 328.514
7.328 19.105 As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: •
de Faixa entre o Trecho de Uberaba à Paulínia. Devido ao início da aplicação das Serviços de armazenagem
7.871
6.610 Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado (juros, volume e câmbio). a.
normas contábeis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06 (R2), conforme nota explicativa Serviços de transbordo
6.951
11.543 Risco de crédito. Decorre da possibilidade de a Sociedade sofrer perdas decorrentes
15, os contratos referentes ao Compartilhamento de Faixa e Subarrendamento de Serviços de transporte rodoentrega
135
- de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de
Terrenos passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de direi- Outras
224.762 214.382 recursos ou de investimentos financeiros. No que tange às instituições financeiras, a
to de uso, representados na linha de depreciação e amortização, assim como, pela
atualização monetária do passivo correspondente. Remuneração de executivos. Deduções sobre faturamento
Sociedade somente realiza operação com instituições financeiras de baixo risco avaA remuneração dos diretores e das demais pessoas chave da Administração duran- ICMS
(23.791) (22.033) liadas por agências de rating. A exposição da Sociedade ao risco de crédito de clientes
te o período findo em 31/12/2021 foi de R$ 8.322 (R$ 10.707 em 31/12/2020).
COFINS
(14.979) (14.962) é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. O risco
█ 19. Resultado por ação. O cálculo básico do resultado por ação em 31/12/2021,
PIS
(3.252) (3.248) de crédito é diminuído em função de a Sociedade realizar a análise de crédito e operar
foi feito por meio da divisão do resultado líquido do exercício pela média ponderada ISS
(661) (1.257) substancialmente com partes relacionadas. O valor contábil dos ativos financeiros
da quantidade de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, comparativa(1.791)
(144) representa a exposição máxima do crédito. b. Risco de liquidez. Risco de liquidez é
Descontos
e
abatimentos
mente com o exercício findo em 31/12/2020, conforme quadro abaixo:
o risco em que a Sociedade irá encontrar dificuldades em honrar com as obrigações
(44.474)
(41.644)
associadas com seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à
2021
2020
180.288 172.738 vista, ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na administração da
Resultado do Período
(186.371) (241.301)
Quantidade de ações (em milhões)
16.393
14.334 Todos os valores que compõem as receitas líquidas integram a base para o cálculo liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
Resultado por ação básico (R$)
(0,011)
(0,017) de imposto de renda e contribuição social.
2021
2020 causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Sociedade. A
█ 20. Patrimônio líquido. Em 31/12/2021 e 2020, a quantidade de ações do capital █ 22. Custos dos serviços prestados
Depreciação e amortização
social, subscrito e integralizado, estava assim distribuída:
(67.421) (67.628) administração da Sociedade, em 27/12/2018, assinou a conversão do financiamento
2021
2020
O&M (a)
(9.205) (10.447) obtido com o BNDES em dívida de longo prazo, veja maiores detalhes na nota explicaAcionistas
Quantidade
% Quantidade
% Subcontratação transporte dutoviário (CDC) (b)
(72.033) (68.914) tiva 13. c. Risco de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos preços
de mercado - tais como as taxas de juros, volumes movimentados e câmbio - irão afetar
Petróleo Brasileiro S.A. Folha de pagamento e encargos
(8.632)
(8.223) os ganhos da Sociedade ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do
Petrobras
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00 Seguros
(2.503)
(3.020) gerenciamento de risco de mercado é administrar e controlar as exposições a esses
Raízen Energia S.A.
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00
(2.983)
(2.271) riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e coerente com as diretrizes da Administração
Copersucar S.A.
5.577.322.540 30,00 4.468.506.970 30,00 Energia elétrica
(4.460)
(4.727) da Sociedade. c.1. Risco de taxas de juros. Decorre da possibilidade da Sociedade
Uniduto Logística S.A.
1.859.107.516 10,00 1.489.502.321 10,00 Custo de Transbordo
(4.697)
(1.080) sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
Total
18.591.075.136 100,00 14.895.023.231 100,00 Custo de Armazenagem
Em 18/02/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumen- Manutenção Reparo Equipamentos
(3.158)
(2.083) seus ativos e passivos financeiros. Análise de sensibilidade. A seguinte análise de
to de capital social, no valor de R$ 9.000. Este aporte de capital foi realizado em Outros custos
(6.799)
(8.253) sensibilidade foi realizada para os instrumentos financeiros com risco de juros variáveis, considerando que o cenário provável é a atualização dos financiamentos até as
21/02/2020. Em 8/04/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou
(181.891) (176.646) suas respectivas datas de vencimento, pelas mesmas taxas de juros contratados (vide
pelo aumento de capital social, no valor de R$ 44.000. Os aportes de capital relati- (a) Os custos com O&M referem-se a operação e manutenção do Terminal Terrestre
vo a esse montante foram realizados em 08/05/2020 no valor de R$ 43.690, e em de Ribeirão Preto e duto que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia, além do nota explicativa nº 13), e que os cenários possível e remoto consideram a variação
27/05/2020, no valor de R$ 310. Em 17/06/2020, o Conselho de Administração da Terminal Terrestre de Uberaba e duto que liga os municípios de Uberaba e Ribeirão desse risco de 25% e 50%, respectivamente.
Em 31 de dezembrode 2021
Cenários
Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 12.000. Os aporProvável Possível Remoto
tes de capital relativo a esse montante foram realizados em 10/07/2020 no valor de Preto. (b) Os custos de Subcontratação Transporte Dutoviário (CDC – Contrato de
R$ 7.200, em 21/07/2020 no valor de R$ 3.200, em 22/07/2020 no valor de R$ 1.115 Disponibilidade de Capacidade) referem-se ao contrato firmado com a Petrobras Financiamentos expostos à variação da TLP 1.884.411 1.885.545 1.886.679
e em 31/07/2020, no valor de R$ 85. Em 12/08/2020, o Conselho de Administração Transporte S.A. – Transpetro, para prestação do serviço de transporte e armazena- c.2. Risco de volume. Decorre da possibilidade da não realização dos volumes de
etanol a serem movimentados pela Sociedade que foram baseados nas projeções das
da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 8.600. Os gem nos pontos de recepção e entrega nos terminais pós Paulínia.
2021
2020 consultorias independentes contratadas pela mesma. c.3. Risco de câmbio. Não há
aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em 04/09/2020 no valor █ 23. Despesas gerais e administrativas
(17.958) (17.992) exposição para a Sociedade em 31/12/2021, pois não há saldo em aberto em moeda
de R$ 3.440, e em 08/09/2020, no valor de R$ 5.160. Em 7/10/2020, o Conselho Folha de pagamento e encargos
(1.082) (1.297) estrangeira.
de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor Assessoria e consultoria de engenharia
(123)
(371) █ 26. Cobertura de seguros. A Sociedade adota a política de contratar cobertura de
de R$ 28.200. Os aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em Despesas de ocupação
(1.263) (1.402) seguros para riscos de perda e contaminação de carga, ambientais, de incêndio, de ex09/10/2020 no valor de R$ 9.771, e em 16/10/2020, no valor de R$ 18.429. Em Serviços de auditoria, contabilidade e honorários advocatícios
(102)
(240) plosão, de danos elétricos e responsabilidade civil por montantes considerados suficien28/12/2020, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de Viagens e estadias
(75)
(179) tes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As princicapital social, no valor de R$ 11.500. Os aportes de capital relativo a esse montante Despesas com comunicação
(16)
(76) pais coberturas de seguros em vigor em 31/12/2021 contratadas pela Sociedade são:
foram realizados em 15/01/2021. Em 13/01/2021, o Conselho de Administração da Locação de utensílios e equipamentos
Coberturas até (R$ mil)
(840) (1.001) Seguros da Operação
Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 24.500. Os apor- Conservação e manutenção
35.000
(136)
(105) Transporte
tes de capital relativo a esse montante foram realizados em 28/02/2021, no valor de Publicidade
438.577
(630)
(599) Riscos Operacionais
R$ 13.619, em 01/06/2021, no valor de R$ 10.724 e o restante do valor em aportes Suporte Técnico Sistemas
30.000
(1.115)
(986) Responsabilidade Civil
trimestrais no decorrer do ano 2021. Em 09/04/2021, o Conselho de Administração Hospedagem Acesso TI
20.000
(40)
(61) Responsabilidade Civil (Directors & Officers)
da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 54.000. Os Seguros
50.000
(6)
373 Riscos Ambientais
aportes de capital relativo a esse montante foram realizados em 15/04/2021. Em Provisão para contingências
188
- █ 27. Eventos subsequentes. A postergação por 06 meses do término da carência
05/07/2021, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de Provisão PECLD
(49)
(93) de principal e juros dos Subcréditos A e B, acordado com o BNDES em agosto de
capital social, no valor de R$ 12.000. O aporte de capital relativo a esse montante foi Outras despesas com impostos e taxas
(1.301) (2.346) 2021, terminou em fevereiro de 2022, com o pagamento ao banco no dia 15/02/2022,
realizado em 05 de julho 2021. O aporte de capital recebido em 01/09/2021 foi deli- Depreciação e amortização administrativa
(1.027) (1.093) no valor de R$ 17.542. A Sociedade recebeu em 18/02/2022 o nono desembolso do
berado na AGE de 13/01/2021 para pagamento dos juros da Petrobras Transporte Outras (despesas) receitas
(25.575) (27.468) BNDES no valor de R$ 22.669.
S.A. – Transpetro. Em 15/11/2021, o Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social, no valor de R$ 16.000. O aporte de capital
Diretoria
Contador responsável
relativo a esse montante foi realizado em 17 de novembro 2021. Em 01/12/2021, o
Leandro Almeida - Diretor Presidente
BPO Innova RJ Serviços Contábeis S/S - CRC/ RJ-006512/O-5
Conselho de Administração da Sociedade deliberou pelo aumento de capital social,
Marcela Vianna - Diretora Financeira
José Carlos Ramalhete Dias - Contador CRC RJ - 111.345/O-1
Relatório de revisão dos auditores independentes sobre as demonstrações financ eiras
Ao Conselho de Administração e aos acionistas da Logum Logística S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Logum Logística S.A. (“Sociedade”), 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Logum Logística S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, 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. Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade, cuja apresentação não é requerida às sociedades anônimas de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está reconciliada as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Sociedade. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 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. Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Bernardo Moreira Peixoto Neto - Contador CRC RJ-064887/O-8
Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Companhia”), de acordo com o disposto no art. 163, da Lei n° 6.404/76, examinou as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, inclusive o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, acompanhadas de Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes. Com base nas informações e esclarecimentos apresentados pelos representantes da Companhia,
assim como pelos Auditores Independentes, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros e sem ressalvas, opina favoravelmente quanto ao encaminhamento das Demonstrações Financeiras da Logum referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 aos acionistas da Companhia, nos termos em que se encontram, para deliberação em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. Vanessa Siqueira Samejima - Conselheira Titular. Eduardo Abrahão de Souza - Conselheiro Titular. Paulo Moses Thompson Motta - Conselheiro Suplente.
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