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Relatório sobre a revisão de informações contábeis intermediárias

Aos
Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Empresa de Transmissão de Várzea Grande - ETVG
São Paulo - SP

Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias individuais da Empresa
Transmissão de Várzea Grande - ETVG referente ao período findo em 30 de junho
2011, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período
seis meses findo naquela data.
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A Companhia deixou de apresentar demonstrações financeiras completas, sem serem
comparativas, sem demonstrações do valor adicionado e sem notas explicativas às
informações contábeis intermediárias, requeridas pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias,
de acordo com o CPC 21 – Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base
em nossa revisão.
Alcance da revisão
Exceto quanto à não apresentação de informações contábeis intermediárias completas
conforme descrito acima, 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.

Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, exceto quanto à não apresentação de informações
contábeis completas conforme mencionado acima, não temos conhecimento de nenhum
fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias acima referidas
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21.

São Paulo, 10 de agosto de 2011.
ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Luiz Carlos Passetti

Contador CRC-1SP144343/O-3

Aderbal Alfonso Hoppe
Contador CRC-1SC020036/O-8-S-SP

Empresa de Transmissão de Várzea Grande - ETVG
Balanço patrimonial
30 de junho de 2011
(Em milhares de reais)

30/06/2011
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente a caixa

1.492

Impostos a recuperar

19

Outros

24
1.535

Não circulante
Ativo financeiro da concessão

479
479

Total do ativo

2.014

Passivo
Circulante
Fornecedores
Outras obrigações

12
1
13

Não circulante
Adiantamento para futuro
aumento de capital
Impostos diferidos

1.500
161
1.661

Patrimônio
líquido
Capital social
Resultado do período

501
(161)
340

Total do passivo e Patrimônio
Líquido

2.014

Empresa de Transmissão de Várzea Grande - ETVG
Demonstração do Resultado
30 de junho de 2011
(Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado
Receita operacional líquida
Custo de construção
Lucro bruto
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferido

30/06/2011
473
(473)
0
(118)
(43)
(161)

Prejuízo líquido do período

(161)

Empresa de Transmissão de Várzea Grande - ETVG
Demonstração da mutação do patrimônio líquido
30 de junho de 2011
(Em milhares de reais)

Capital
Social
Saldo em 31 de dezembro de 2010

Reserva de
Lucros

Prejuízo
Acumulados

Total

-

-

-

-

Integralização de capital subscrito
Prejuízo do período

501
-

-

(161)

501
(161)

Saldo em 30 de junho de 2011

501

-

(161)

340

Empresa de Transmissão de Várzea Grande - ETVG
Demonstração do Fluxo de Caixa
30 de junho de 2011
(Em milhares de reais)

30/06/2011
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
(Aumento) redução no ativo
Ativo financeiro da
concessao
Impostos a recuperar
Outros ativos

(161)

(473)
(19)
(22)
(514)

Aumento (redução) no passivo
Fornecedores
Outros passivos
circulantes
Impostos diferidos

11
2
161
174

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(501)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital

500

Adiantamento para futuro aumento de capital

1.001

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamentos

1.501

Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa

1.000

Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício
Saldo no final do exercício

1.492

Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa

1.000

492

