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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos

Administradores e Acionistas da

Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA
Rio de Janeiro - RJ

Introdução

Revisamos as informações trimestrais da Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (“Companhia”),
referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e
seis meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período
de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A Administração é responsável pela elaboração das informações trimestrais de acordo com a NBC TG 21
Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações
trimestrais com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações
intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e
ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,
respectivamente).

Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas
responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria
conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de qualquer fato que nos leve a acreditar que as
informações trimestrais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais
(ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

Valores correspondentes

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, cujo balanço patrimonial é
apresentado para fins de comparação, foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram um
relatório de auditoria sem modificação em 27 de julho de 2021. Além disso, as informações financeiras
trimestrais do resultado e dos outros resultados abrangentes para os períodos de três e seis meses findo em
30 de junho de 2020, e das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o período de seis meses
finda naquela data, apresentado para fins de comparação, não foram anteriormente auditados e/ou revisados
por nós ou outros auditores independentes.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Diogo Afonso da Silva
Contador CRC-1RJ114783/O-8
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Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Balanços patrimoniais
30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

Ativo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 71.572 -
Tributos a recuperar 5 306 -

71.878 -

Não circulante

Investimentos 6 212.037 -
212.037 -

Total do ativo 283.915 -

Passivo Nota 30/06/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores - 2
Tributos a recolher 9 -
Debêntures 7 12.954 -

12.963 2

Não circulante
Debêntures 7 1.539.508 -

1.539.508 -

Patrimônio líquido

Capital social 9 2.650 -
Lucro (prejuízo) acumulado 35.455 (2)

38.105 (2)

Ajuste de avaliação patrimonial 9.1 (1.306.661) -
(1.306.661) -

Total do passivo e patrimônio líquido 283.915 -

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Demonstrações do resultado
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Período de 3 meses findo
em

Período de 6 meses findo
em

Nota 30/06/2021 30/06/2020
(não revisado) 30/06/2021 30/06/2020

(não revisado)

Receitas e despesas operacionais - - -

Resultado de equivalência patrimonial 6 51.000 - 51.000
Despesas gerais e administrativas 10 (1.039) - (1.039) -

Receitas (despesas) operacionais 49.961 - 49.961 -

Lucro antes do resultado financeiro e
imposto de renda e contribuição social 49.961 - 49.961 -

Receitas financeiras 11 103 - 104 -
Despesas financeiras 11 (14.607) - (14.608) -

Resultado financeiro líquido (14.504) - (14.504) -

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social 35.457 - (35.457) -

Imposto de renda e contribuição social correntes - - - -
Lucro líquido do período 35.457 - 35.457 -



5

Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Demonstrações do resultado abrangente
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Período de 3 meses findo em Período de 6 meses findo em

30/06/2021 30/06/2020
(não revisado) 30/06/2021 30/06/2020

(não revisado)

Lucro líquido do período 35.457 - 35.457 -

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do período 35.457 - 35.457 -

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Capital Social
Lucros

(prejuízos)
acumulados

Ajuste de avaliação
patrimonial Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 - (2) - (2)

Lucro líquido do período - - - -
Saldos em 30 de junho de 2020 (não
revisado) - (2) - (2)

Capital Social
Lucros

(prejuízos)
acumulados

Ajuste de avaliação
patrimonial Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 - (2) - (2)

Lucro líquido do período - 35.457 - 35.457

Integralização de Capital 2.650 - - 2.650
Ágio em transações de capital com os
sócios - (1.306.661) (1.306.661)

Saldos em 30 de junho de 2021 2.650 35.455 (1.306.661) (1.268.556)

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.
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Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais

30/06/2021 30/06/2020
(não revisado)

Atividades operacionais
Lucro líquido do período 35.457 -
Ajustes de despesas e receitas sem efeito caixa:

Despesa com juros e custo de captação sobre as debêntures 14.600 -
Resultado de equivalência patrimonial (51.000)

(943) -
Variações de ativos e passivos

Tributos a recuperar (306) -
Fornecedores e outras contas a pagar (2) -
Tributos a recolher 9                   -

Fluxo de caixa líquido consumido pelas atividades operacionais (1.242) -

Atividades de investimento
Aquisição de participação societária (1.539.451) -
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 71.753 -

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos (1.467.698) -

Atividades de financiamento
   Captação de debentures, líquido do custo de captação 1.537.862 -
   Aumento de Capital  2.650 -
Fluxo de caixa gerado nas atividades de financiamento 1.540.512 -

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa 71.572 -

Variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período - -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 71.572 -

71.572 -



Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. - NISA

Notas explicativas às informações trimestrais
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
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1. Contexto Operacional

A Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (“Companhia”), sociedade anônima de capital
fechado, fundada em 2014, com sede na Avenida Almirante Julio de Sá Bierrenbach, 200, Rio de
Janeiro, tem por objetivo a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.

Aquisição de participação societária – Nova Transportadora do Sudeste S.A.

Em abril de 2021 a Companhia passou por um processo de capitalização, onde aprovou a emissão de
debêntures no valor total de R$ 1.547.187. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia foram
integralmente utilizados para realizar o pagamento referente a aquisição pela Companhia de
231.232.858 ações ordinárias de emissão da Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS
representativas de 10% do seu capital votante e total conforme Contrato de compra e venda de ações
e outras avenças celebrado entre a Companhia e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) no montante
de R$ 1.539.451 (um bilhão, quinhentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil) e
de custos da transação no valor de R$ 6.143 (seis milhões, cento e quarenta e três mil).

A Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS é uma Companhia aberta, registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) na categoria B, e tem por objetivo a construção, instalação, operação e
manutenção de gasodutos na região sudeste do Brasil, contemplando malha de gasodutos que se
estendem entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em  1º. de julho de 2003, foram celebrados contratos para constituição e operação do Consórcio Malhas
Sudeste Nordeste - “Consórcio Malhas”, composto pela (i) Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS,
(ii) a Nova Transportadora do Nordeste S.A.- NTN (que deteriam a propriedade de determinados
gasodutos a serem construídos com recursos oriundos de financiamentos de projetos), bem como pela
(iii) Transportadora do Nordeste Sudeste S.A. - TNS (posteriormente incorporada pela Transportadora
Associada de Gás S.A. - TAG, empresa líder do consórcio controlada pela Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobras, que entraria com ativos já existentes) e pela (iv) Petrobras Transportes S.A. - Transpetro.
Em 1º de janeiro de 2006, foram iniciadas as operações do Consórcio Malhas, após a Declaração da
Data do Início da Operação Comercial (“DIOC”).

A NTS possui um segmento operacional único, referente ao transporte de gás natural.

A NTS pertence ao mesmo grupo econômico da Companhia, sendo entidades sob controle comum,
tendo como base que seus acionistas são Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia (“FIP”) detentor de 82,35% das ações diretamente e 91,5% de forma indireta, e a
ITAÚSA S.A. detentora de 7,65% das ações diretamente e 8,5% de forma indireta, sendo estas
empresas os mesmos acionistas da Companhia
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Notas explicativas às informações trimestrais
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
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2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação e apresentação das informações trimestrais

a) Declaração de Conformidade

As informações trimestrais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a NBC TG
21 Demonstração Intermediária, que foram aprovadas pela Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais  ITR.

As informações trimestrais da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação técnica
OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando
da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A
Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das
informações trimestrais e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão.

A emissão das informações trimestrais foi aprovada pela Administração em 13 de agosto de 2021.

b) Base de mensuração

As informações trimestrais foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo.

c) Moeda funcional e de apresentação

As informações trimestrais foram preparadas e estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda do
principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional").

d) Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da
Administração da Companhia. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das informações
trimestrais foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas informações trimestrais. Itens significativos
sujeitos a essas estimativas e premissas inclui avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor
justo.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente ao longo do ano.
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Notas explicativas às informações trimestrais
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
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2.2 Impactos relacionados à pandemia Covid-19

A Administração da Companhia vem acompanhando as notícias relativas à COVID-19, assim como as
reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da economia global. Embora
tenham ocorridos diversos impactos na economia e na rotina da população em geral, não foram
identificados, sobre a Companhia, impactos que pudessem modificar de forma significativa a
mensuração dos seus ativos e passivos nas informações trimestrais.

2.3 Normas e interpretações emitidas e ainda não vigentes

Na data de autorização destas informações trimestrais, a Sociedade não adotou os CPCs novos e
revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anuais
iniciados em ou após

Alterações no CPC 36(R3)/ IFRS 10 e no CPC 18(R2)/
IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre um
Investidor e sua Coligada ou “Joint Venture” Postergada indefinidamente

Alterações ao CPC 27/IAS 16 Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido  A partir de 1º. de janeiro de 2022.

Alterações ao CPC 15/IFRS 3  Referência à Estrutura Conceitual A partir de 1º. de janeiro de 2022.

Alterações ao CPC 26/IAS 1 Classificação do Passivo em Circulante ou
Não Circulante  A partir de 1º. de janeiro de 2023.

A Companhia avaliou os reflexos destas normas e, no entanto, não espera impacto relevante sobre as
demonstrações contábeis em períodos futuros.

3. Principais Práticas Contábeis

As políticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas informações trimestrais
são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da Companhia do
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 emitidas em 27 de julho de 2021.

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.
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Notas explicativas às informações trimestrais
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
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b) Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados
ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio
do resultado.

A Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de
transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado.

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo
por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto. Essa
avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.

A Companhia não possui ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes.

Mensuração subsequente

Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação
de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem
reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais); e
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Desreconhecimento (baixa)

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de
ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente (ou seja, excluído do resultado do exercício)
quando:

Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;

A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação
de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força
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de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.

Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver
executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e
benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da
Companhia com o ativo.

O envolvimento contínuo que toma a forma de garantia em relação ao ativo transferido é mensurado
com base no valor contábil original do ativo ou no valor máximo da contraprestação que poderia ser
exigido que a Companhia amortizasse, dos dois o menor.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento
original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante
de alteração no valor e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui
classificado em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações
financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4.

(ii) Passivos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração

Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao
valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos
designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.

Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso
de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.

Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e debêntures, mensurados ao custo
amortizado. A Companhia não possui passivos financeiros classificados como a valor justo por meio
do resultado ou derivativos.

Mensuração subsequente

A mensuração subsequente dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da
seguinte forma:
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Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para
negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado.

Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para fins
de recompra no curto prazo. Derivativos embutidos separados também são classificados como
mantidos para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes.

Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado
são designados na data inicial de reconhecimento e somente se os critérios do CPC 48 forem
atendidos.

Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)

Após reconhecimento inicial, passivos financeiros ao custo amortizado sujeitos a juros são
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos.
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos
passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.

Desreconhecimento (baixa)

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar.

Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento
de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na
demonstração do resultado.

Debêntures

São inicialmente reconhecidas pelo valor justo menos os custos de transação incorridos e, após o
reconhecimento inicial, são mensuradas pelo custo amortizado utilizando-se da taxa de juros efetiva.

c) Passivo circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos.
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d) Imposto de renda e contribuição social

São calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração
das informações trimestrais. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto
de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do
lucro que exceder a R$ 240 ano ou R$ 20 mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada
com base na alíquota de 9%. A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não
obteve base de cálculo positiva para imposto de renda e contribuição social.

e) Provisão para riscos judiciais

A Companhia não possui ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda
classificados pela administração como provável e possível, com base na avaliação de seus assessores
legais.

f) Resultado básico por ação

O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, atribuído
aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação durante o mesmo período.

g) Demonstração dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas
de acordo com o CPC 03 (R2).

h) Investimentos em Coligadas

A Companhia detém participação de 10% da NTS. A participação da Companhia é contabilizada
utilizando o método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras.

A Companhia entende ter influência significativa na sua investida NTS apesar da participação de 10%
em seu capital, tendo como principal premissa que ambas as empresas têm os mesmos acionistas
controladores, sendo subsidiárias do mesmo grupo econômico. Neste sentido, os interesses e a
participação nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da NTS estarão alinhados
com os demais acionistas da investida. Devido influência significativa a Companhia mensura o
investimento pelo método da equivalência patrimonial
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4. Caixa e Equivalentes de Caixa

30/06/2021 31/12/2020
Aplicação Financeira 71.572 -

71.572 -

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, compromisso de recompra e prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa.

A remuneração atual das aplicações financeiras da Companhia é equivalente a aproximadamente 70%
do CDI. Os investimentos da Companhia foram alocados em operações compromissadas.

5. Tributos a recuperar

Os valores que compõem o saldo dos impostos e contribuições a recuperar estão descritos abaixo:

Circulante 30/06/2021 31/12/2020
Imposto de Renda – IRRF 306 -
Total 306 -

6. Investimentos

Em abril de 2021 a Companhia adquiriu 10% do capital social da Nova Transportadora do Sudeste S.A
– NTS.

As principais informações financeiras da coligada, que compreendem informações patrimoniais em 30
de junho de 2021 e do resultado para o período seis meses, estão apresentadas abaixo:

30/06/2021

Nova Transportadora do Sudeste S.A.
Ativo circulante 2.308.666
Ativo não circulante 7.923.062
Passivo circulante 908.683
Passivo não circulante 7.202.671
Patrimônio líquido 2.120.374
Receitas líquidas 2.833.910
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Custo dos serviços prestados (465.128)
Despesas gerais e administrativas (29.035)
Resultado financeiro líquido (64.453)
Imposto de renda e contribuição social (760.677)
Lucro líquido do período 1.514.617

As movimentações do investimento desde a data de aquisição em 30 abril de 2021 estão demonstradas
abaixo:

Saldo em
31/12/2020 Investimentos Equivalência

patrimonial Dividendos JCP Saldo em
30/06/2021

Nova Transportadora
do Sudeste SA - 232.790 51.000 (69.716) (2.037) 212.037

- 232.790 51.000 (69.716) (2.037) 212.037

Em 10 de junho de 2021, a NTS aprovou a distribuição de dividendos intercalares e juros sobre capital
próprio aos detentores das ações, sendo o montante proporcional a participação da Companhia de R$
71.753 sendo: R$ 69.716 relativos a dividendos e R$ 2.037 a título de juros sobre capital próprio.

7. Debêntures

Em 27 de abril de 2021, a Companhia celebrou Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de
debêntures simples e não conversíveis em ações, sendo o valor total de emissão no valor de R$
1.547.187, com vencimento em 07 (sete) anos, ou seja, 27 de abril de 2028. A remuneração das
debêntures será pela variação de 100% (cem por cento) do depósito interbancário - DI, acrescido de
spread de 1,99% ao ano. A remuneração será paga semestralmente, a partir de 27 de outubro de 2021,
e o principal será liquidado ao final do período. As debêntures poderão ser resgatadas a critério da
Companhia a partir de 27 de abril de 2023. As debêntures possuem condições de vencimento
antecipado relacionadas a não destinação dos recursos objeto das debêntures, decretação de falência
da Companhia, atos de liquidação ou dissolução ou extinção da Companhia, processos de cisão ou
fusão ou incorporação, exceto pela incorporação da Companhia pela sua investida, redução de capital
da Companhia, entre outras condições pactuadas no instrumento de emissão das debêntures. As
debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança a ser outorgada pela Nova
Transportadora do Sudeste S.A.
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30/06/2021
Saldo em 31 de dezembro de 2020 -
Emissão debêntures 1.547.187
(-) Custo de emissão das debêntures (9.325)
(+) Juros debêntures 14.270
(+) Apropriação do custo de emissão das debêntures 330
Saldo em 30 de junho de 2021 1.552.462

Circulante 12.954
Não circulante 1.539.508
Total 1.552.462

Debêntures Juros
debêntures

Custo de
emissão Total

Circulante - 14.270 (1.316) 12.954
Não Circulante 1.547.187 - (7.679) 1.539.508

1.547.187 14.270 (8.995) 1.552.462

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão das Debêntures serão integralmente
utilizados para realizar o pagamento do valor referente à aquisição pela Companhia de 231.232.858
(duzentas e trinta e uma milhões, duzentas e trinta e duas mil, oitocentas e cinquenta e oito) ações
ordinárias de classe única, nominativas e com valor nominal de R$ 0,22 (vinte e dois centavos) cada,
de emissão da Nova Transportadora do Sudeste S.A – NTS, representativas de 10% (dez por cento)
do seu capital social votante e total; (b) dos gastos e despesas relacionados à Oferta, incluindo os
tributos aplicáveis.

As debêntures emitidas pela NISA têm juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada da
taxa CDI, adicionada de spread de 1,99%, pagamentos de juros semestrais em abril e outubro e
vencimento em 27 de abril de 2028, não havendo amortizações intermediárias, nem cláusulas de
repactuação da dívida ou renovação automática.
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As debêntures possuem cláusulas restritivas que impõem à Companhia o cumprimento dos seguintes
índices financeiros na ocasião de captação de novos recursos por meio de emissão de instrumentos
de dívidas:

(a) Índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA,
deverá ser igual ou inferior a 4,5 vezes; ou

(b) Índice financeiro decorrente do quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira
Líquida, que deverá ser igual ou superior a 1,1 vez;

Escala de pagamentos e amortização de custos de captação

Debêntures Juros Custo de
emissão

Total

2021 - 14.270 (659) 13.611
2022 - -               (1.316) (1.316)
2023 - -               (1.316) (1.316)
2024 - -               (1.316) (1.316)
2025 - -               (1.316) (1.316)
2026 - -               (1.316) (1.316)
2027 - -               (1.316) (1.316)
2028 1.547.187  -              (440) (1.546.747)

            1.547.187 14.270 (8.995) 1.552.462

8. Transações com partes relacionadas

a) Fianças com partes relacionadas

Em 30 de abril, foi concluída a operação de aquisição de participação de 10% das ações da
NTS, com recursos obtidos pela Companhia através da emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, tendo
a NTS outorgado garantia fidejussória na forma de fiança em relação ao valor total da dívida
representada por tais debêntures e demais obrigações pecuniárias, nos termos da respectiva
Escritura de Emissão, conforme aditada.
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9. Patrimônio líquido

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 30 de junho de 2021 é de R$ 2.650 divididos em 2.650.100
(dois milhões, seiscentas e cinquenta mil, cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

As sócias e suas respectivas participações estão demonstradas no quadro abaixo:
Nº de ações % de participação

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia 2.560.850 100 96,63% 100%

Itaúsa S.A. 89.250 - 3,37% -
2.650.100 100 100,00% 100,00%

9.1 Ajuste de avaliação patrimonial

30/06/2021 31/12/2020
Ágio em transação de capital com os sócios (1.306.661) -

(1.306.661) -

A Companhia reconheceu nesta rubrica o efeito da transação com os sócios relativo à aquisição de
10% (dez por cento) das ações da Nova Transportadora do Sudeste, que foi apurado pela diferença
entre o valor pago na aquisição e o valor patrimonial da investida. Em função da Companhia e da NTS
pertencerem ao mesmo grupo econômico, sob controle comum, a aquisição da participação se
caracteriza como transações de capital entre a Companhia e seus sócios, conforme disposto na
interpretação técnica ICPC 09 (R1).

10. Despesas gerais e administrativas

A composição das despesas e gastos por natureza está demonstrada abaixo:

Período de 3 meses findo em Período de 6 meses findo em

30/06/2021 30/06/2020
(não revisado) 30/06/2021 30/06/2020

(não revisado)
Despesas legais 84 - 84 -
Honorários advogados e auditores 915 - 915 -
Serviços prestados 26   - 26   -
Outros Serviços      14               -      14               -

1.039 - 1.039 -
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11. Resultado financeiro líquido

A composição do resultado financeiro líquido está demonstrada abaixo:

Período de 3 meses findo em Período de 6 meses findo em

30/06/2021 30/06/2020
(não revisado) 30/06/2021 30/06/2020

(não revisado)
Receitas financeiras
Rendimentos de Aplicações Financeiras 103 - 104 -

103 - 104 -

Despesas Financeiras
Despesas s/ Debentures 14.602 - 14.602 -
Tributos 5 6

14.607 - 14.608 -

12. Estrutura do gerenciamento de risco

A Administração da Companhia tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são
estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e
controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites.

Riscos de crédito

Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas de uma contraparte em um instrumento
financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição
máxima ao risco de crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no
balanço patrimonial.

No que tange as instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações com instrumentos
financeiros de primeira linha, consideradas de baixo risco.
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Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou
com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de 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 causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a
reputação da Companhia.

Análise de Sensibilidade

Em 30 de junho de 2021, a Administração efetuou análise de sensibilidade para instrumentos
financeiros com risco de taxa de juros, considerando que a exposição é o valor das debêntures, descrita
na nota 7, e das aplicações financeiras, expostas à variação do CDI  e que os cenários possível e
remoto consideram variação de 25% e 50% nas taxas de juros esperadas sobre os saldos de
empréstimos, líquidos das aplicações financeiras, respectivamente, em relação a esta mesma data.

Instrumentos Exposição Risco (Variação 25%) (Variação 50%)

Passivo Financeiro

Debêntures (*) 1.561.457 Alta do CDI (15.483) (30.817)

Ativo Financeiro

Caixa e equivalentes de caixa 71.572 Queda do CDI 505 1.269

(*) O valor das debêntures e os juros a incorrer/ encargos financeiros projetados desconsideram os custos com captação da dívida

Estimativa a valor justo:

O quadro a seguir apresenta os valores contábil e justo dos instrumentos financeiros e outros ativos e
passivos da Companhia, assim como seu nível de mensuração. Em 30 de junho de 2021 e 31 de
dezembro de 2020.
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30/06/2021 31/12/2020
Ativos
financeiros
(circulante e
não circulante)

Nível Valor
Contábil Valor justo Valor Contábil Valor justo

71.572 71.572 - -
Caixa e
equivalentes de
caixa

Valor justo
por meio de

resultado
2 71.572 71.572 - -

Passivos
financeiros
(circulantes e
não
circulantes)

1.552.462 1.552.462 - -

Debêntures Custo
amortizado 1.552.462 1.552.462 - -

O nível de mensuração de cada instrumento financeiro respeita a seguinte hierarquia de valor
justo:

 Nível 1 – para preços cotados sem ajustes em mercados ativos para instrumentos
idênticos aos da Companhia

 Nível 2 – para informações observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente,
exceto preços cotados incluídos no nível anterior

 Nível 3 – para dados não observáveis para o instrumento em questão

Para as debêntures classificadas e mensurados ao custo amortizado, a Companhia entende,
que por se tratar de operações bilaterais e não possuírem mercado ativo nem outra fonte similar
com condições comparáveis às já apresentadas e que possam ser parâmetro à determinação
de seus valores justos os valores contábeis refletem o valor justo da operação.



 

 

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO  
 
 
Desde sua fundação até 31 de dezembro de 2020, a Nova Infraestrutura Gasodutos 
Participações S.A. (“NISA” ou “Companhia”) encontrava-se em fase pré-operacional. 
 
Em abril de 2021 a Companhia passou por um processo de capitalização e emitiu 
debêntures no valor total de R$ 1.547 milhões, sendo que os recursos líquidos obtidos 
foram integralmente utilizados para realizar o pagamento do preço de aquisição pela 
Companhia de 231.232.858 ações ordinárias de emissão da Nova Transportadora do 
Sudeste S.A. – NTS (“NTS”) representativas de 10% do seu capital votante e total, conforme 
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre a Companhia e 
a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) no montante de R$ 1.539 milhões. 
 
A NTS é uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na 
categoria B, e tem por objetivo a construção, instalação, operação e manutenção de 
gasodutos na região sudeste do Brasil, contemplando malha de gasodutos que se 
estendem entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A NTS possui um 
segmento operacional único, referente ao transporte de gás natural. 
 
A Administração da Companhia vem acompanhando as notícias relativas à COVID-19, 
assim como as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da 
economia global. Embora tenham ocorridos diversos impactos na economia e na rotina da 
população em geral, não foram identificados  impactos à Companhia que pudessem 
modificar de forma significativa a mensuração dos seus ativos e passivos. 
 
Os resultados financeiros da NISA acumulados até o segundo semestre de 2021 são 
oriundos principalmente do resultado de equivalência patrimonial relativos à sua 
participação de 10% no capital da NTS, combinados às despesas financeiras com juros das 
debêntures emitidas. O lucro líquido no semestre soma R$ 35,5 milhões.  
 
 
 
 

 

Marcos Almeida Fernando Ziziotti 
Diretor Diretor 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

O Relatório da Administração da Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. (“NISA” 
ou “Companhia”) referente ao primeiro semestre de 2021 (“1S21”), considerando o período 
findo em 30/06/2021, comparado ao primeiro semestre de 2020 (“1S20”), traz os seguintes 
destaques:  

 

(Em milhares de Reais) 1S21 
 

1S20 

    

Receita    

Receitas Operacionais                    51.000    -  

Despesas gerais e administrativas                    (1.039)   -  

Receitas (despesas) operacionais                    49.961  
 

 -  

Lucro operacional                    49.961  
 

 -  

Receitas financeiras                         103    -  

Despesas financeiras                  (14.607)   -  

Resultado financeiro líquido                  (14.504) 
 

 -  

Lucro antes do IR e CS                    35.457  
 

 -  

Imposto de renda e contribuição social correntes                             -      -  

Lucro líquido do período                    35.457  
 

                      -    

 
 

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado do primeiro semestre de 2021 é compreendido por receitas operacionais 
apuradas por meio de equivalência patrimonial, relativas à participação adquirida de 10% 
sobre o capital da NTS em abril de 2021, que totalizou R$ 51,0 milhões no período, 
comparado a resultado inexistente no primeiro semestre de 2020.  

Despesas gerais e administrativas somaram R$ 1,0 milhão no período e referem-se 
principalmente a honorários pagos a advogados e auditores.  

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 14,6 milhões no período, majoritariamente 
representado por despesas com juros sobre as debêntures emitidas. 

A Companhia não apurou lucro tributável e, consequentemente, não obteve base de cálculo 
positiva para imposto de renda e contribuição social.  

O lucro líquido apurado no 1S21 foi de R$ 35,5 milhões. 

 
2. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL  

Em 30 de junho de 2021, o ativo da companhia totalizou R$ 283,9 milhões, representado 
principalmente por: 
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• saldo de caixa e equivalentes de caixa (aplicação financeira) de R$ 71,6 milhões (R$ 
31,00, ou trinta e um reais, em 31 de dezembro de 2020), tendo como origem a 
distribuição de dividendos realizada pela NTS em junho; 

• saldo de investimentos de R$ 212,0 milhões, tendo como origem a aquisição de 10% do 
capital social da NTS em abril, já ajustado pelo resultado de equivalência patrimonial e 
dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos e pagos pela NTS. 

 
Ao final do 1S21, o endividamento bruto era de R$ 1.552,5 milhões, a maioria do qual 
alocado no longo prazo. Em 27 de abril de 2021, a Companhia celebrou Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações, 
sendo o valor total de emissão no valor de R$ 1.547.187.000,00 (um bilhão, quinhentos e 
quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil reais), com vencimento em sete anos, 
ou seja, em 27 de abril de 2028. A remuneração das debêntures corresponde à variação 
de 100% DI, acrescido de spread de 1,99% ao ano. A remuneração será paga 
semestralmente, a partir de 27 de outubro de 2021, e o principal será liquidado ao final do 
período. As debêntures poderão ser resgatadas a critério da Companhia a partir de 27 de 
abril de 2023. As debêntures possuem condições de vencimento antecipado relacionadas 
à não destinação dos recursos objeto da emissão, decretação de falência da Companhia, 
atos de liquidação ou dissolução ou extinção da Companhia, redução de capital da 
Companhia além de certos limites pré-estabelecidos, processos de cisão ou fusão ou 
incorporação, exceto pela incorporação da Companhia pela sua investida, , entre outras 
condições pactuadas no instrumento de emissão das debêntures. As debêntures contam 
com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada pela investida NTS. Em 30 de junho 
de 2021, todos os covenants relativos às debêntures foram cumpridos.  
 
Durante o ano de 2021, a controladora da Companhia realizou as seguintes subscrições de 
capital: 
 

Data de subscrição e 
integralização 

Valor subscrito R$ Quantidade de 
Ações emitidas 

05 de janeiro de 2021 160.000,00 160.000 
 

17 de março de 2021 540.000,00 540.000 
 

29 de abril de 2021 900.000,00 900.000 
 

19 de maio de 2021 1.050.000,00 1.050.000 

 
Dessa forma, o capital subscrito e integralizado passou de R$ 100,00 (cem reais) em 31 de 
dezembro de 2020 para R$ 2,6 milhões, correspondente a 2.650.100 (dois milhões, seis-
centas e cinquenta mil, cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 
 
O patrimônio líquido é negativo em R$ 1.268,6 milhões (R$ 2.175 (dois mil, cento e setenta 
e cinco reais) de patrimônio líquido negativo em 31 de dezembro de 2020), em função de 
Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP) no montante de R$ 1.306,7 milhões. Conforme dis-
posto no ICPC 09, foi reconhecido nesta rubrica o efeito da transação entre os sócios, re-
lativo à aquisição das ações da NTS, no qual o valor registrado refere-se à diferença entre 
o valor pago na aquisição do investimento e o patrimonial contábil da investida. 
 

3. AUDITORES INDEPENDENTES 

Os auditores externos independentes estão contratados exclusivamente para a prestação 
de serviços de auditoria externa. Nenhum outro serviço foi solicitado aos auditores. 
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