AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, preparadas
de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as
práticas contábeis adotadas no Brasil (CPCs), com Relatório dos
Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Quotistas da
AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.(“Empresa”),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AES Tietê Inova Soluções de Energia II
Ltda. em 31 de dezembro de 2019, 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 Empresa, 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.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
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), e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 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:
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• 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.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
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 Empresa. 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
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.

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.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. CRC2SP034519/O-6

Adilvo França Junior
Contador CRC- 1BA021419/O-4-T-SP
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda
BALANÇO PATRIMONIAL
31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Notas

2019

Notas

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

2019

PASSIVO CIRCULANTE
4

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

20

Passivo de arrendamento

20

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

6

7
7

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Passivo de arrendamento

6

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.192
1.192

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado, líquido
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

5

1.219
1.219

1.239

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7

Capital social subscrito e integralizado

40

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.239

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

Notas

2019

RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

-

Contribuição social

-

Imposto de renda

-

Contribuição social diferida

-

Imposto de renda diferido

-

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

-

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Total do
Notas

Capital social

patrimônio
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

Aumento de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2019

8

40

40

40

40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais – R$)

2019
Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício

-

Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização

13

Juros
sobredearrendamentos
e alugueis
Resultado
equivalência patrimonial

-38

Variação dos ativos e passivos operacionais

51

Atividades de investimentos:
Capitalização para o projeto

(51)

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

(51)

Atividades de financiamentos:
Aumento de capital

40

Pagamento de arrendamento (principal)

(20)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos

20

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa

20

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa

-

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

20

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

INFORMAÇÕES GERAIS
A AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda (“AES Inova II” ou “Empresa”), com sede Rodovia SP
294 – Comandante João Ribeiro de Barros, Km 348, Distrito Industrial Claudio Guedes Misquiati,
Sala 08, parte 1, Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, é uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, controlada diretamente pela AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.
Foi constituída em 21 de agosto de 2019 , e tem por objeto social atuar na qualidade de Sociedade
de Propósito Específico (“SPE”) na construção de sistemas para geração e gerenciamento de
energia elétrica, através do estudo, planejamento, projeto, produção, comercialização,
construção, execução, aluguel e operação de: (a.) Sistemas e soluções de produção e
gerenciamento de energia, resultante do aproveitamento ou não de recursos energéticos
distribuídos, tais como fontes renováveis solar, eólica, biomassa e hidráulica, além de fontes não
renováveis termoelétricas de qualquer natureza, incluindo a utilização para a cogeração de
energia, bem como desempenhar qualquer atividade relacionada a este objeto, como a instalação
e implantação de projetos de produção de energia, operação e manutenção de sistemas correlatos,
além de compra e importação de equipamentos para a geração ou gerenciamento de energia; (b.)
Sistemas de armazenamento de energia baseados em acumuladores eletroquímicos ou outra
tecnologia, utilizando sistemas de controle computacional a fim de solucionar restrições elétricas
ou energéticas de qualquer natureza, incluindo intermitência, controle de tensão, frequência,
alívio de pico de carga, não se limitando aos objetos listados; (c.) Sistemas de controle de energia
elétrica e micro redes, incluindo sistemas de automação, medição ou de telecomunicações a fim
de integrar diferentes fontes de energia elétrica ou outros sistemas de gerenciamento de energia;
(d.) Planos e programas de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes e vetores de energia,
diretamente ou em cooperação com outras entidades; e (e.) Comercialização de produtos ou
serviços relacionados à geração e/ou operação de energia elétrica.
Em resumo, a Empresa encontra-se em fase pré-operacional e se dedicará principalmente aos
negócios de geração distribuída, com projetos de potência total de 7,5 MW, contando com a
expertise e liderança global do Grupo AES.

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Em 16 de dezembro de 2020, a Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das demonstrações contábeis
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, submetendo-as nesta data à aprovação do
Conselho de Administração.

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais da Empresa foram elaboradas e estão apresentadas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os Pronunciamentos,
Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A Empresa considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das
suas demonstrações contábeis individuais. Desta forma, as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis individuais estão evidenciadas nas notas explicativas e correspondem às
utilizadas pela Administração da Empresa na sua gestão.

2.2

Base de preparação e apresentação
Estas demonstrações contábeis individuais foram preparadas com base no pressuposto de
continuidade. Como forma de mitigar seu risco de liquidez, a Empresa possui uma política de
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

gerenciamento de caixa, incluindo determinação de saldo mínimo de caixa, de forma a assegurar
a disponibilidade de recursos financeiros.

2.3

Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis individuais foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que
é a moeda funcional e de apresentação da Empresa e de sua controlada. A moeda funcional foi
determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3

POLÍTICAS CONTÁBEIS E ESTIMATIVAS
As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações
contábeis, estão definidas a seguir. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos
os exercícios apresentados.

3.1

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Empresa faz o uso de julgamentos e estimativas,
com base nas informações disponíveis, bem como adota premissas que impactam os valores das
receitas, despesas, ativos e passivos. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão
suportados por pareceres elaborados por especialistas. A Empresa adota premissas derivadas de
sua experiência e outros fatores que entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As
premissas adotadas pela Empresa são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.
As principais premissas e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e
apresentadas nas notas explicativas são: vida útil dos bens do imobilizado, perda por redução ao
valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração, impostos e valor justo de
instrumentos financeiros.

3.2

Novos pronunciamentos em vigor em 01 de janeiro de 2019
CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil:
A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem praticamente todos os
arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo a CPC 06 (R1)/IAS 17, ou seja, reconheça ativos e passivos para
todos os contratos de arrendamento, a menos que o prazo do contrato seja inferior a doze meses
ou o valor do ativo objeto do arrendamento não seja significativo. Para o arrendador, a
contabilização continuará segregada entre arrendamentos operacionais e financeiros.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa avaliou e reconheceu impactos
relevantes em suas demonstrações contábeis na adoção desta norma, detalhado na nota
explicativa nº 7.
ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro:
A interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12/CPC 32, especificamente
relacionados ao imposto de renda e a contribuição social. Em resumo, se é provável que a
autoridade tributária irá aceitar o tratamento fiscal, os valores das demonstrações contábeis são
os mesmos que os apresentados nas informações fiscais. No entanto, se não é provável, os valores
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

apresentados nas demonstrações contábeis não são os mesmos que os apresentados nas
demonstrações fiscais, pois sua mensuração refletirá a incerteza. Com base em estudo de
conformidade tributária, a Empresa considera que a interpretação não impactou as suas
demonstrações contábeis, visto que todos os posicionamentos fiscais adotados estão amparados na
legislação e jurisprudência administrativa e judicial aplicadas atualmente.
3.3

Novos pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2020
A Empresa avaliou os pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 de janeiro de 2020 e concluiu
que não haverá impactos em suas demonstrações contábeis. Estes novos pronunciamentos e
alterações aos pronunciamentos já emitidos estão demonstrados abaixo:
•
•
•
•

4

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
Definição de um negócio (alterações ao CPC15/IFRS 3);
Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
IFRS 17 Contratos de Seguros.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO
O saldo de caixa e equivalentes de caixa totaliza R$20, em 31 de dezembro de 2019.

5

IMOBILIZADO, LÍQUIDO

2019
Taxas médias anuais de
depreciação (%)
Imobilizado em curso (i)
Direito de uso de terreno arrendado (ii)
Total

Custo
51

3,3%

1.181
1.232

2018
Depreciação

Saldos

acumulada (i)

líquidos

(13)
(13)

Saldos
líquidos
51

1.168
1.219

-

(i) Os valores referentes a juros e depreciação sobre arrendamento são capitalizados para o ativo
em curso. Serão reclassificados para imobilizado em serviço assim que começar a operar.
(ii) A Empresa reconhece ativos de direito de uso na data de início do arrendamento. Esses ativos
são mensurados ao custo, deduzidos de depreciação acumulada e perdas por redução ao valor
recuperável e ajustados por qualquer remensuração do passivo de arrendamento (vide nota 7).
São depreciados linearmente pelo prazo do contrato ou prazo de autorização, o que for menor.
A Empresa reconheceu ativo de direito de uso de terreno arrendado, com vida útil definida
estimada de 15 anos, depreciados à taxa de 3,23% a.a..
(a)

Movimentação do ativo imobilizado
A movimentação do ativo imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é como segue:
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Adoção inicial
CPC06 (R2)
Em curso

Adições

de dezembro de
2019

-

51

51
1.232

Direito de uso de terreno arrendado

1.181

Subtotal

1.181

51

-

(13)

1.181

38

Depreciação do direito de uso do terreno arrendado
Total líquido

6

Saldos em 31

-

1.181
(13)
1.219

PASSIVO DE ARRENDAMENTO
A Empresa optou pelo método retrospectivo modificado para adoção inicial ao pronunciamento
técnico CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, sem reapresentar os valores
comparativos para o ano anterior à primeira adoção.
Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração inicial referem-se à aluguel de
terrenos, para os quais a Empresa passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito
de uso do ativo arrendado, sendo este último demonstrado na rubrica Imobilizado (vide nota
explicativa nº 6).
Para definição dos contratos a serem avaliados, a Empresa considerou os contratos de
arrendamento com duração igual ou superior a 12 meses e contratos de arrendamento de
arrendamento de valor relevante.
No reconhecimento inicial, para a determinação do valor justo de arrendamento, foi aplicada a
taxa de desconto nominal de 10,08% a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o
prazo de vigência do contrato de arrendamento ou da autorização, o que for menor. A taxa de
desconto reflete o custo de captação da Empresa. Além disso, foram considerados spread bancário,
prazo dos contratos de arrendamentos, garantias oferecidas e projeção de inflação média de 3,95%
a.a.
A movimentação do passivo arrendado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é como
segue:
2019

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Ingressos
Encargos financeiros
Pagamento
Saldo em 31 de dezembro de 2019

1.181
38
(20)
1.199

Os vencimentos futuros do passivo de arrendamento é como segue:
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
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Fluxo futuro
CIRCULANTE
2020

7

Subtotal

7

NÃO CIRCULANTE
2021

7

2022

8

2023

9

2024

10

2025

10

Após 2025

7

1.148

Subtotal

1.192

Total

1.199

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Em 31 de dezembro de 2019 a AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda, é a única acionista da
Empresa, cujo capital social subscrito e integralizado é de R$ 40 representado por 4.020.400 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

8

SEGUROS
A controladora direta AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda, contratou cobertura de seguros
para todas as empresas sob seu controle a partir do mês de abril 2020, e é resumida como segue:
Período de vigência
Risco

de

até

Importância segurada

Responsabilidade civil geral

01/04/2020 01/04/2021

Riscos ambientais

01/04/2020 01/04/2021

10.000

Responsabilidade civil de administradores- D&O

01/04/2020 01/04/2021

100.000

40.000

Para todos os seguros, o prêmio é pago individualmente por cada empresa, conforme o critério de
rateio aplicável a cada apólice.

9

EVENTO SUBSEQUENTE
Impacto do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis.
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AES Tietê Inova Soluções de Energia II Ltda.
Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos
mercados financeiros que poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações,
condição financeira e fluxo de caixa de nossos negócios.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a crise provocada pela pandemia ainda não existia
e desta forma, não causou impacto nos resultados financeiros e nas operações da Empresa, uma
vez que a extensão do impacto econômico da pandemia começou a se materializar em nossos
mercados na segunda quinzena de março de 2020. Mesmo com a severidade da crise, não houve
ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da Empresa.
O COVID-19 pode ter o efeito de aumentar riscos e incertezas aos quais a Empresa está exposta,
como risco de crédito, liquidez, com impacto em nosso nível de endividamento, potenciais
inadimplências, nossa necessidade de gerar fluxos de caixa suficientes e nossa capacidade de
levantar capital suficiente para financiar projetos de desenvolvimento.
À medida que a pandemia do COVID-19 avança, a Empresa tem acompanhando atentamente sua
evolução e vem envidando significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar,
monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia da segurança e redução máxima de
riscos às nossas pessoas e aos nossos negócios, a Empresa criou um Comitê de Gestão de Riscos e
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.
Nesse sentido, continuaremos a revisar e modificar nossos planos à medida que as condições
mudarem. Apesar de nossos esforços para gerenciar e remediar esses impactos para Empresa, seu
impacto final também depende de fatores além do conhecimento ou controle da Empresa,
incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para conter sua
disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.
Continuamos a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger nossos
funcionários. A maioria de nosso pessoal administrativo e de gestão é capaz de trabalhar
remotamente e não tivemos problemas significativos que afetam nossas operações ou a capacidade
de manter controles internos eficazes e produzir informações financeiras confiáveis.
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