
COMPANHIA ITAUNENSE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 21.254.073/0001-80
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

Ativo  Notas 31.12.2020 31.12.2019
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa .....  4 5.463 39
Contas a receber - clientes ..........  5 47.660 623
Estoques - imóveis à venda .........  6 837 837
Impostos a recuperar ...................  7 57 566
Outros ativos ...............................                 70             768
          54.067          2.833
Não Circulante
Contas a receber - clientes ..........  5 22.500 -
Investimento ................................   117 99
Imobilizado .................................  8          3.503        10.217
   26.120 10.316

Total do Ativo ............................   80.207 13.149

Passivo e Patrimônio Líquido 
  Notas  31.12.2020  31.12.2019
Circulante    
Obrigações sociais e tributárias . 9  7.964  335
Credores diversos ....................... 10  1.301  6.069
Empréstimos .............................. 11  995  5.147
Parcelamentos - REFIS .............. 12            6.801            8.087
            17.061          19.638
Não Circulante
Partes relacionadas ..................... 13  8.164  27.856
Parcelamentos - REFIS .............. 12  32.363  32.463
Provisão para contingências ....... 14         14.574         14.574
            55.101         74.893
Total do Passivo ........................   72.162  94.531
Patrimônio Líquido .................. 15  
Capital social  .............................   19.766  19.766
Reserva de capital ......................   64  64
Reserva de reavaliação ...............   -  1.093
Prejuízos acumulados .................          (11.785 )     (102.305 )
              8.045        (81.382 )
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 80.207  13.149

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
  Capital  Reserva de  Reserva de  Prejuízos
             Social             capital   reavaliação   Acumulados               Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018.............................               19.766                       64                  1.333            (107.970)             (86.807)
Realização da reserva .....................................................   -    -               (240)       240    - 
Resultado do exercício ...................................................                      -                        -                      -                    5.425                  5.425 
Saldos em 31 de dezembro de 2019.............................                 19.766                       64                  1.093          (102.305 )         (81.382 )
Realização da reserva .....................................................   -    -           (1.093)            1.093                       -   
Resultado do exercício ...................................................                     -                        -                         -                 89.427               89.427 
Saldos em 31 de dezembro de 2020.............................               19.766                       64                       -               (11.785 )                8.045

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 

31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
  31.12.2020  31.12.2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais  
Resultado do exercício  .........................  89.427  5.425 
Ajustes:
Depreciação ...........................................   180  344
Impostos sobre venda de imóvel 
 provisionados e não pagos  ..................    -
Redução de dívida bancária ..................   -  (2.941 )
Valor de ativo permanente baixado, líquido 6.782  6.516
Juros e variação monetária ....................         4.672       3.704
  101.061  13.048
Aumento) redução de contas a receber 
 de clientes .............................................   (69.537 ) 311 
(Aumento) redução de impostos a recuperar 509  (511 )
(Aumento) redução de adiantamentos 
 e outros  ................................................  697  (705 )
Aumento (redução) de obrigações sociais 
 e tributárias ...........................................   7.629  (377 )
Aumento (redução) de credores diversos          (4.768 )        5.078
Caixa originado (aplicado) nas atividades 
 operacionais ........................................           (65.47 0)       3.796
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais ......................           35.591      16.844 
Fluxo de caixa das atividades de investimento   
Adições de imobilizado e investimentos            (266 )           (89 )
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimento ...................................   (266 ) (89 ) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento   
Ingresso de empréstimos .......................   2.430  4.064 
Pagamento de empréstimos  ..................  (7.659 ) (8.855 ) 
Pagamento de partes relacionadas  .......  (22.009 ) (645 ) 
Pagamento de parcelamento - REFIS ...           (2.483 )      (11.281 ) 
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento ................................         (29.721 )     (16.717 ) 
Aumento (Redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa ..........................   (5.604 ) (38 )
Disponibilidades no início do exercício  39  1 
Disponibilidades no final do exercício  .           5.463               39 
Aumento (Redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa ..........................   (5.604 ) (38 )
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais, exceto prejuízo por ação - R$)
  Notas  31.12.2020  31.12.2019
Receita Líquida de Serviços  ..... 16  109.376  21.660
Custo sobre Serviço Prestado ....... 17        (8.286 )         (7.885 )
Resultado Bruto .........................    101.090  13.775
Receitas (Despesas) Operacionais   
Despesas gerais e administrativas  17  (2.139 ) (2.196 )
Outras receitas operacionais,líquidas                  6            2.941
          (2.133 )             745
Resultado Antes do Resultado Financeiro 98.957  14.520
Receita financeira ......................... 18  15  6
Despesa financeira ....................... 18        (5.144 )         (7.268 )
Resultado financeiro, líquido .......   (5.129 ) (7.262 )
Resultado Operacional ..............   93.828  7.258
Imposto de Renda ........................   (2.955 ) (1.315 )
Contribuição Social ......................         (1.446 )             (518 )
Resultado Líquido do Exercício    89.427  5.425
Resultado por lote de mil ações
- R$ mil ........................................ 20    9,8099        0,5951
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de  2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
  31.12.2020 31.12.2019
Resultado do exercício ............................. 89.427 5.425
Realização reserva de reavaliação  ..........          1.093            240
Resultado abrangente do exercício ....... 90.520 5.665
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração do Valor Adicionado para os Exercicios Findos em 

31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
  31.12.2020  31.12.2019
Receitas  
Receita de aluguel e venda de energia ... 8.606  11.545 
Receita com venda de imóvel ................ 105.700  10.000 
Venda de bens do ativo permanente 
 e outros ..................................................            723              867 
Total ....................................................... 115.029  22.412 
Insumos adquiridos de terceiros (inclui impostos)     
Impostos incidentes sobre as receitas .... 4.173  753 
Materiais, energia, serviços de terceiros 
e outros ...................................................          7.124           6.867 
Total .......................................................        11.297           7.620 
Valor adicionado bruto ........................ 103.732  14.792 
Depreciação ............................................ 192  345 
Receita Financeira .................................. 15  6 
Ajuste a valor presente sobre contas 
 a receber ................................................ 1.480  - 
Outros .....................................................                  -           2.941 
Valor adicionado líquido produzido 
 pela companhia....................................      102.075         17.394 
Distribuição do valor adicionado
Pessoal ................................................... 1.637  1.845 
Impostos, taxas e contribuições .............          5.385           2.302 
  7.022  4.147 
Remuneração de capital de terceiros 
Serviços contratados .............................. 482  554 
Juros e variação monetária .....................          5.144           7.268 
  5.626  7.822
Remuneração de capitais próprios
Resultado do exercício ...........................        89.427           5.425 
Valor adicionado distribuído ............... 102.075  17.394 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras e estão disponíveis em sua totalidade no site da 
empresa e no site da CVM a partir de 05/03/2021. Em destaque, 1) o 
processo de recuperação Judicial foi formalmente encerrado em 2019; 
2) O contrato de arrendamento siderúrgico se encerrou em 2.020; 3) 
As contas apresentadas refletem a realidade da empresa. O conjunto 
completo das Demonstrações Contábeis, inclusive o Relatório dos 
Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na Sede 
Social da Companhia e no site www.companhiaitaunense.com.br. 
Todos os documentos obrigatórios também foram encaminhados 
à CVM, estando disponíveis em seu site. Todos os documentos e 
informações referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, relativos ao 
exercício social encerrado estarão à disposição a partir de 05/03/2021 
na sede e no site da empresa, pertinentes à matéria a ser debatida 
na Assembleia. Em razão da pandemia Covid-19 e da sugestão de 
restrição de deslocamento de pessoas, caso necessitem os documentos 
podem ser requeridos através do email itaunense@uol.com.br. 

Tonny Salera Primeiro - Diretor Superintendente. 
Vinícius Oliveira e Souza - Contador - CRCMG: 108280.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


