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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos
Administradores, Participantes e Patrocinadoras da
Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz
Belo Horizonte - MG

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da Fundação Forluminas de Seguridade
Social - Forluz
pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Fundação aqui denominados de
consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 29) em 31 de dezembro de 2020, e a respectiva
demonstração da mutação do patrimônio social consolidado, do plano de gestão administrativa
consolidado, do ativo líquido por plano de benefício, da mutação do ativo líquido por plano de
benefício e das provisões técnicas por plano de benefícios para o exercício findo nesta data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo um resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação
Forluminas de Seguridade Social - Forluz e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de
2020 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

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

demonstrações financeiras
independentes em relação à Fundação, 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.
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Ênfases

Equacionamento do déficit apurado em 31 de dezembro de 2020

Conforme mencionado nas notas explicativas nº 9.1.1 e 9.1.2, a Entidade apresenta, em 31 de
dezembro de 2020, déficit a equacionar o montante de R$ 654.549 mil que supera em R$ 402.905 mil
o equacionamento mínimo requerido pela legislação em vigor. Sendo assim, de acordo com o Art. 29
da Resolução CNPC n 30/2018, a Fundação deverá elaborar e aprovar um plano de equacionamento
até o final do exercício subsequente (31 de dezembro de 2021). Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a este assunto.

Aprovação do Equacionamento do déficit apurado em 31 de dezembro de 2019

Conforme mencionado na nota explicativa nº 18.1, em 31 de dezembro de 2019, a Entidade
apresentou déficit mínimo a equacionar de R$160.425 calculado em conformidade às determinações
contidas na Resolução CNPC nº 30 de 2018. Adicionalmente à determinação legal, a Administração
da FORLUZ, entende que a obrigação de realização do equacionamento do déficit pelas
Patrocinadoras, decorre das previsões constantes do art. 21 da LC 109/012, do art. 57 do
Regulamento do Plano A, da Cláusula Quinta do Convênio de Adesão, e da Cláusula Segunda, do
Instrumento Particular de Ajuste das Reservas a Amortizar. Em 17 de dezembro de 2020, a
Administração da Entidade notificou às Patrocinadoras CEMIG, CEMIG-D e CEMIG-GT sobre a
obrigatoriedade de formalização de Instrumento Particular de Assunção de Dívida até o início de
vigência do plano de custeio estabelecido pela avaliação atuarial, ou seja, 01 de abril de 2021. Não
obstante, a Administração não recebeu a formalização do Instrumento Particular de Assunção de
Dívida para Cobertura de Déficit Atuarial até a data da aprovação dessas demonstrações. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.

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 aplicáveis às entidades reguladas
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 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 de a Fundação 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 Fundação, planos
individuais ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor 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 detecta 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 contábeis
consolidadas e por plano de benefícios, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

 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 Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício
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 Entidade 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 consolidadas e individuais por
plano de benefícios representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que eventualmente
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 31 de março de 2021.

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

Tatiana Martins Rogério Xavier Magalhães
Contadora CRC-RJ077127/O-9 Contador CRC-1MG080613/O-1
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Balanço patrimonial consolidado
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Ativo
Disponível 692 782

Realizável 18.666.248 17.924.024

Gestão previdencial 4 1.206.866 1.145.831

Gestão administrativa 23.835 20.616

Investimentos 5 17.435.547 16.757.577
 Títulos públicos - 6.042.802
 Créditos privados e depósitos 4.039 210.563
 Ações 64 58.158
 Fundos de investimento 15.949.679 8.897.006
Investimentos imobiliários 825.427 826.483
Empréstimos 648.842 715.242

 Outros realizáveis 7.496 7.323

Permanente 3.003 2.791
Imobilizado 413 410
Intangível 2.590 2.381

Total do ativo 18.669.943 17.927.597



6

Nota 2020 2019
Passivo
Exigível operacional 6 21.347 22.353

Gestão previdencial 16.054 15.689
Gestão administrativa 5.184 4.707
Investimentos 109 1.957

Exigível contingencial 7 58.746 56.637
Gestão previdencial 40.998 38.829
Gestão administrativa 17.585 17.699
Investimentos 163 109

Patrimônio social 8 18.589.850 17.848.607
Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas 19.530.507 18.500.179
 Benefícios concedidos 14.752.533 13.811.977
Benefícios a conceder 4.777.974 4.688.202

Equilíbrio técnico 9 (1.056.805) (761.340)
 Resultados realizados (1.056.805) (761.340)

(-) Déficit técnico acumulado (1.056.805) (761.340)

Fundos 116.148 109.768
Fundo previdencial 75.049 69.181
Fundo administrativo 10 29.504 28.219
Fundo de investimento 11.595 12.368

Total do passivo 18.669.943 17.927.597

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração consolidada das mutações do patrimônio social
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var. (%)

A) Patrimônio Social - Início do exercício 17.848.607 17.050.176 4,68

1. Adições 2.079.501 2.114.483 (1,65)
Contribuições previdenciárias 508.089 326.176 55,77
Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 1.539.963 1.747.525 (11,88)
Receitas administrativas 32.199 40.947 (21,36)
Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão administrativa 23 976 (97,64)
Constituição de fundos de investimentos (773) (1.141) (32,25)

2. Destinações (1.338.258) (1.316.052) 1,69
Benefícios (1.304.508) (1.284.960) 1,52
Constituição líquida de contingências - gestão previdencial (2.813) 228 (1.333,77)
Despesas administrativas (30.837) (31.228) (1,25)
Constituição líquida de contingências - gestão administrativa (100) (92) -

3. Acréscimo/decréscimo no patrimônio social (1+2) 741.243 798.431 (7,16)
Provisões matemáticas 1.030.328 819.084 49,97
Superávit (déficit) técnico do exercício (295.465) (36.654) (255,16)
Fundos previdenciais 5.868 6.539 19,17
Fundos administrativos 1.285 10.603 (193,45)
Fundos dos investimentos (773) (1.141) (32,25)

B) Patrimônio social - Final do exercício (A+3) 8 18.589.850 17.848.607 4,15

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração consolidada - Plano de gestão administrativa
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

A) Fundo administrativo do exercício anterior 28.219 17.616 60,19

1. Custeio da gestão administrativa 32.222 41.923 (23,14)

1.1 Receitas 32.222 41.923 (23,14)

Custeio administrativo da gestão previdencial 32.118 30.436 5,53
Custeio administrativo dos investimentos 57 11 418,18
Receitas diretas - 10.500 (100,00)
Resultado positivo líquido dos investimentos 23 976 (97,64)
Outras receitas 24 - 100,00

2. Despesas administrativas (30.937) (31.320) (1,22)

2.1 Administração previdencial (26.709) (27.418) (2,59)
Pessoal e encargos (14.579) (15.011) (2,88)
Treinamentos/congressos e seminários (208) (354) (41,24)
Viagens e estadias (59) (321) (81,62)
Serviços de terceiros (5.878) (5.040) 16,63
Despesas gerais (2.074) (2.149) (3,49)
Depreciações e amortizações (1.034) (1.253) (17,48)
Tributos (2.777) (3.198) (13,16)
Contingências (100) (92) 8,70

2.2 Administração dos investimentos (4.228) (3.902) 8,35
Pessoal e encargos (3.753) (3.556) 5,54
Viagens e estadias (11) (31) (64,52)
Serviços de terceiros (454) (289) 57,09
Despesas gerais (9) (25) (64,00)
Depreciações e amortizações (1) (1) -

3. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1+2) 1.285 10.603 (87,88)

4. Constituição/reversão do fundo administrativo (3) 1.285 10.603 (87,88)

B) Fundo administrativo do exercício atual (A + 3) 10 29.504 28.219 4,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Balanço patrimonial - Plano A
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Ativo
Disponível 107 147

Realizável 7.450.572 7.314.664

  Gestão previdencial 1.179.998 1.120.973

  Gestão administrativa 18.301 15.946

Investimentos 5 6.252.273 6.177.745
    Títulos públicos - 892.144
    Créditos privados e depósitos - 110.729
    Ações 64 34.529
    Fundos de investimento 5.376.671 4.236.592

Investimentos imobiliários 633.875 631.717
Empréstimos 234.167 264.711

    Outros realizáveis 7.496 7.323

Total do ativo 7.450.679 7.314.811
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Nota 2020 2019
Passivo
Exigível operacional 10.075 11.685
  Gestão previdencial 9.988 9.786
Investimentos 87 1.899

Exigível contingencial 35.564 33.732
  Gestão previdencial 35.401 33.623
  Investimentos 163 109

Patrimônio social 8 7.405.040 7.269.394
Patrimônio de cobertura do plano
    Provisões matemáticas 8.1 8.393.856 8.021.242
      Benefícios concedidos 8.355.907 7.978.261
      Benefícios a conceder 37.949 42.981

Equilíbrio técnico 9 (1.011.301) (772.371)
      Resultados realizados (1.011.301) (772.371)

(-) Déficit técnico acumulado (1.011.301) (772.371)

Fundos 8 22.485 20.523
Fundo administrativo 18.301 15.946
Fundo de investimento 4.184 4.577

Total do passivo 7.450.679 7.314.811

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração do ativo líquido - Plano A
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var  (%)

1) Ativos 7.450.679 7.314.811 1,86

Disponível 107 147 (27,21)
Recebível 1.198.299 1.136.919 5,40

Investimento 5 6.252.273 6.177.745 1,21
Títulos públicos - 892.144 (100,00)
Créditos privados e depósitos - 110.729 (100,00)
Ações 64 34.529 (99,81)
Fundos de investimento 5.376.671 4.236.592 26,91
Investimentos imobiliários 633.875 631.717 0,34
Empréstimos e financiamentos 234.167 264.711 (11,54)
Outros realizáveis 7.496 7.323 2,36

2) Obrigações 45.639 45.417 0,49
Operacional 10.075 11.685 (13,78)
Contingencial 35.564 33.732 5,43

3) Fundos não previdenciais 22.485 20.523 9,56
Fundos administrativos 18.301 15.946 14,77
Fundos dos investimentos 4.184 4.577 (8,59)

5) Ativo Líquido (1-2-3) 7.382.555 7.248.871 1,84
Provisões matemáticas 8.1 8.393.856 8.021.242 4,65
Déficit técnico 8.1 (1.011.301) (772.371) 30,93

6) Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado
a) Equilíbrio Técnico 8.1 (1.011.301) (772.371)
b) (+/-) Ajuste de precificação 9.1 356.752 330.657
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 9.1 (654.549) (441.714)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das mutações dos ativos líquidos - Plano A
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019 Var.  (%)

A) Ativo líquido - Início do exercício 7.248.871 7.188.688 0,84

1. Adições 888.921 798.482 11,33
Contribuições previdenciárias 282.382 124.476 126,86
Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 606.539 674.006 (10,01)

2. Destinações (755.237) (738.299) 2,29
Benefícios (738.793) (724.069) 2,03
Constituição líquida de contingências - gestão previdencial (2.433) (519) 368,79
Custeio administrativo (14.011) (13.711) 2,19

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 133.684 60.183 122,13
Provisões matemáticas 372.614 106.679 249,29
Superávit (déficit) técnico do exercício (238.930) (46.496) 413,87

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 7.382.555 7.248.871 1,84

C) Fundos não previdenciais (22.485) (20.523) 9,56
Fundos administrativos (18.301) (15.946) 14,77
Fundos dos investimentos (4.184) (4.577) (8,59)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das provisões técnicas - Plano A
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 7.432.378 7.298.865 1,83

1. Provisões matemáticas 8.1 8.393.856 8.021.242 4,65

1.1 Benefícios concedidos 8.355.907 7.978.261 4,73

Benefício definido 8.355.907 7.978.261 4,73

1.2 Benefício a conceder 37.949 42.981 (11,71)

Benefício definido 37.949 42.981 (11,71)

2. Equilíbrio técnico 9 (1.011.301) (772.371) 30,93
2.1 Resultados realizados (1.011.301) (772.371) 30,93

(-) Déficit técnico acumulado (1.011.301) (772.371) 30,93

3. Fundos 4.184 4.577 (8,59)
3.2 Fundos dos Investimentos - gestão previdencial 4.184 4.577 (8,59)

4. Exigível Operacional 10.075 11.685 (13,78)

4.1 Gestão Previdencial 9.988 9.786 2,06
4.2 Investimentos - gestão previdencial 87 1.899 (95,42)

5. Exigível Contingencial 35.564 33.732 5,43

5.1 Gestão Previdencial 35.401 33.623 5,29
5.2 Investimentos - gestão previdencial 163 109 49,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Balanço patrimonial - Plano B
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Ativo
Disponível 508 425

Realizável 11.141.827 10.544.896

  Gestão previdencial 27.263 25.303

  Gestão administrativa 11.072 12.196

Investimentos 5 11.103.492 10.507.397
    Títulos públicos - 5.150.658
    Créditos privados e depósitos - 95.224
    Ações - 23.629
    Fundos de investimento 10.499.211 4.594.448

Investimentos imobiliários 191.552 194.766
Empréstimos 412.729 448.672

Total do ativo 11.142.335 10.545.321
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Nota 2020 2019
Passivo
Exigível operacional 6.048 5.965
  Gestão previdencial 6.025 5.907
Investimentos 23 58

Exigível contingencial 5.597 5.206
  Gestão previdencial 5.597 5.206
  Investimentos - -

Patrimônio social 8 11.130.690 10.534.150
Patrimônio de cobertura do plano
    Provisões matemáticas 8.1 11.082.697 10.433.983
      Benefícios concedidos 6.396.447 5.833.716
      Benefícios a conceder 4.686.250 4.600.267

Equilíbrio técnico 9 (45.504) 11.031
      Resultados realizados (45.504) 11.031

Superávit técnico acumulado (45.504) 11.031

Fundos 8 93.497 89.136
Fundo previdencial 75.049 69.181
Fundo administrativo 11.072 12.196
Fundo de investimento 7.376 7.759

Total do passivo 11.142.335 10.545.321

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração do ativo líquido - Plano B
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

1) Ativos 11.142.335 10.545.321 5,66

Disponível 508 425 19,53
Recebível 38.335 37.499 2,23

Investimento 5 11.103.492 10.507.397 5,67
Títulos públicos - 5.150.658 (100,00)
Créditos privados e depósitos - 95.224 (100,00)
Ações - 23.629 (100,00)
Fundos de investimento 10.499.211 4.594.448 128,52
Investimentos imobiliários 191.552 194.766 (1,65)
Empréstimos e financiamentos 412.729 448.672 (8,01)

2) Obrigações 11.645 11.171 4,24
Operacional 6.048 5.965 1,39
Contingencial 5.597 5.206 7,51

3) Fundos não previdenciais 18.448 19.955 (7,55)
Fundos administrativos 11.072 12.196 (9,22)
Fundos dos investimentos 7.376 7.759 (4,94)

5) Ativo líquido (1-2-3) 11.112.242 10.514.195 5,69
Provisões matemáticas 8.1 11.082.697 10.433.983 6,22

  Superávit técnico 8.1 (45.504) 11.031 (512,51)
Fundos previdenciais 8.1 75.049 69.181 8,48

6) Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado
a) Equilíbrio Técnico 8.1 (45.504) 11.031
b) (+/-) Ajuste de precificação 9.1 61.409 -
c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a + b) 9.1 15.905 11.031

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das mutações dos ativos líquidos - Plano B
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019 Var.  (%)

A) Ativo líquido - Início do exercício 10.514.195 9.794.988 7,34

1. Adições 1.179.986 1.295.823 (8,94)
Contribuições previdenciais 250.752 226.002 10,95
Resultado positivo líquido dos investimentos - gestão previdencial 929.614 1.069.074 (13,04)
Reversão líquida de contingências - gestão previdencial (380) 747 100,00

2. Destinações (581.939) (576.616) 0,92
Benefícios (563.973) (560.005) 0,71
Custeio Administrativo (17.966) (16.611) 8,16

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 598.047 719.207 (16,85)
Provisões matemáticas 648.714 702.826 (7,70)
Fundos previdenciais 5.868 6.539 (10,26)
Superávit técnico do exercício (56.535) 9.842 (674,43)

B) Ativo líquido - final do exercício (A+3) 11.112.242 10.514.195 5,69

C) Fundos não previdenciais 18.448 19.955 (7,55)
Fundos administrativos 11.072 12.196 (9,22)
Fundos dos investimentos 7.376 7.759 (4,94)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das provisões técnicas - Plano B
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

Provisões Técnicas (1+2+3+4+5) 11.131.263 10.533.125 5,68

1. Provisões matemáticas 8.1 11.082.697 10.433.983 6,22

1.1 Benefícios concedidos 6.396.447 5.833.716 9,65

Contribuição definida 3.928.780 3.508.616 11,98
Benefício definido 2.467.667 2.325.100 6,13

1.2 Benefício a conceder 4.686.250 4.600.267 1,87

Contribuição definida 4.686.250 4.600.267 1,87
Saldo de contas - parcela patrocinadores 1.942.454 1.882.508 3,18
Saldo de contas - parcela participantes 2.743.796 2.717.759 0,96

2. Equilíbrio técnico 9 (45.504) 11.031 (512,51)

2.1 Resultados realizados (45.504) 11.031 (512,51)
Superávit técnico acumulado (45.504) 11.031 (512,51)

3. Fundos 82.425 76.940 7,13
3.1 Fundos Previdenciais 75.049 69.181 8,48
3.2 Fundos dos Investimentos - gestão previdencial 7.376 7.759 (4,94)

4. Exigível Operacional
6.048 5.965 1,39

4.1 Gestão Previdencial 6.025 5.907 2,00
4.2 Investimentos - gestão previdencial 23 58 (60,34)

5. Exigível Contingencial
5.597 5.206 7,51

5.1 Gestão Previdencial 5.597 5.206 7,51

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Balanço patrimonial - Plano Taesaprev
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Ativo
Disponível 68 21

Realizável 54.513 45.194

  Gestão previdencial - 21

  Gestão administrativa 131 77

Investimentos 5 54.382 45.096
    Títulos públicos - -
    Créditos privados e depósitos 4.039 4.610
    Fundos de investimento 48.397 38.627
    Empréstimos 1.946 1.859

Total do ativo 54.581 45.215
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Nota 2020 2019
Passivo
Exigível operacional 461 152
  Gestão previdencial 461 152

Patrimônio social 8.2 54.120 45.063

    Provisões matemáticas 53.954 44.954
Benefícios concedidos 179 -
Benefícios a conceder 53.775 44.954

Fundos 166 109
Fundo administrativo 131 77
Fundo de investimento 35 32

Total do passivo 54.581 45.215

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração do ativo líquido - Plano Taesaprev
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

1) Ativos 54.581 45.215 20,71

Disponível 68 21 223,81
Recebível 131 98 33,67

Investimento 5 54.382 45.096 20,59
Títulos públicos - -
Créditos privados e depósitos 4.039 4.610 (12,39)
Fundos de investimento 48.397 38.627 25,29
Empréstimos 1.946 1.859 4,68

2) Obrigações 461 152 203,29
Operacional 461 152 203,29

3) Fundos não previdenciais 166 109 52,29
Fundos administrativos 131 77 70,13
Fundos dos investimentos 35 32 9,38

5) Ativo líquido (1-2-3) 53.954 44.954 20,02
Provisões matemáticas 8.2 53.954 44.954 20,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das mutações dos ativos líquidos - Plano Taesaprev
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019 Var.  (%)

A) Ativo líquido - Início do exercício 44.954 35.375 27,08

1. Adições 10.883 10.578 2,88
Contribuições previdenciárias 7.073 6.133 15,33
Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial 3.810 4.445 (14,29)

2. Destinações (1.883) (999) 88,49
Benefícios (1.742) (886) 96,61
Custeio administrativo (141) (113) 24,78

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1+2) 9.000 9.579 (6,04)
Provisões matemáticas 53.954 44.954 20,02

B) Ativo líquido - Final do exercício (A+3) 53.954 44.954 20,02

C) Fundos não previdenciais 166 109 52,29

Fundos administrativos 131 77 70,13
Fundos dos investimentos 35 32 9,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Demonstração das provisões técnicas - Plano Taesaprev
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 2020 2019 Var.  (%)

Provisões Técnicas (1+3+4) 54.450 45.268 20,28

1. Provisões matemáticas 8.2 53.954 44.954 20,02

1.1 Benefícios concedidos 179 - 100,00

Contribuição definida 179 - 100,00

1.2 Benefícios a conceder 53.775 44.954 19,62

Contribuição definida 53.775 44.954 19,62
Saldo de contas - parcela patrocinadores 23.698 19.968 18,68
Saldo de contas - parcela participantes 30.077 24.986 20,38

3. Fundos 35 30 16,67
3.2 Fundos dos Investimentos - gestão previdencial 35 30 16,67

4. Exigível Operacional 461 284 62,32
4.1 Gestão Previdencial 461 284 62,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto operacional

A Fundação Forluminas de Seguridade Social -

administrativa e financeira, foi instituída por prazo indeterminado em 27 de dezembro de 1971,
tendo como entidade patrocinadora a então Companhia Força e Luz de Minas Gerais CFLMG
(Patrocinadora-Fundadora), antecessora da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG,
entidade jurídica, de direito privado, controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais e, como
participantes, seus empregados e ex-empregados, tendo por finalidade propiciar a esses
participantes e seus beneficiários os benefícios assegurados nos regulamentos dos Planos
previdenciários a que estiverem vinculados.

A FORLUZ segue as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar,
sendo supervisionada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC,
e as resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional, estando disciplinada pelas Leis
Complementares nº 108 e 109, de 29 de maio de 2001, e alterações.

A FORLUZ, na condição de entidade multipatrocinada e administradora de Planos múltiplos, é
responsável pela administração de Planos de benefícios previdenciais nas modalidades de
Benefício Definido, Contribuição Variável e Contribuição Definida, em conformidade com a
Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC nº 16, de 22 de
novembro de 2005.

Entende-se por Plano de benefício de caráter previdencial na modalidade de Benefício Definido
aquele cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o
custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção na
modalidade; de Contribuição Definida aqueles cujos benefícios programados têm seu valor
permanentemente ajustado ao saldo da conta mantido em favor do participante, inclusive na fase
de gozo de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e
os benefícios pagos; e na modalidade de Contribuição Variável aqueles cuja fase de
capitalização é estruturada na modalidade de contribuição definida (capitalização financeira) e na
fase de gozo de benefícios o Plano pode ser estruturado na modalidade de benefício definido ou
de contribuição definida.

Plano Tipo de plano CNPB

Plano A Benefício definido 1997002892
Plano B Contribuição variável 1997002711
Plano TAESAPREV Contribuição definida 2012000738

O Plano A está fechado para novas adesões e deverá extinguir-se ao longo do tempo.
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1. Contexto operacional--Continuação

A FORLUZ tem sua sede e foro localizados em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e, em
31 de dezembro, a quantidade de participantes dos Planos de benefício administrados pela
Fundação é demonstrada conforme abaixo:

2020 2019
Plano A

Participantes ativos (*) 213 246
Participantes assistidos (aposentados e pensionistas) 11.062 11.149

Plano B
Participantes ativos (*) 6.020 6.320
Participantes assistidos (aposentados e pensionistas) 7.694 7.397

Plano TAESAPREV
Participantes ativos (*) 576 542
Participantes assistidos (aposentados e pensionistas) 1 -

(*) Incluídos participantes em BPD ou autopatrocínio.

A variação da massa de participantes é justificada pelas opções realizadas ao longo do exercício
tais como resgates, portabilidades, Benefício por Prazo Determinado (BPD), concessões de
benefício, bem como a ocorrência de eventos de risco tais como invalidez e morte de
participantes ativos, assistidos e pensionistas. Em função disso, impõe-se informar que o
aumento e/ou redução da massa de participantes ativos não é proporcional ao aumento e/ou
redução da quantidade de assistidos.

Os recursos administrados pela FORLUZ são representados por contribuições das suas
patrocinadoras e de seus participantes, e pelos rendimentos das aplicações desses recursos,
que devem obedecer ao disposto em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

caracterizada pela gestão individualizada dos recursos por Plano de benefícios, indicando que os
ativos não estão investidos de forma coletiva. Essa estrutura de gestão atende à Resolução do
CMN nº 4.661/2018. Os investimentos são realizados segundo a Política de Investimento
aprovada pelo Conselho Deliberativo para cada um dos Planos de benefícios, de acordo com a
característica peculiar de seu passivo atuarial.

As entidades de previdência complementar estão isentas do recolhimento do Imposto de Renda
da pessoa jurídica desde janeiro de 2005, de acordo com a Lei nº 11.053, de 29/12/2004.
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1. Contexto operacional--Continuação

Efeitos do Covid -19

Apresentamos a seguir o comparativo entre o número de óbitos registrados pela Forluz nos
exercícios de 2019 e 2020:

Do total de óbitos contabilizados ao longo de 2020, apenas 50 foram atribuídos à Covid 19,
sendo 44 no Plano A e 13 no Plano B, lembrando que alguns participantes eram inscritos nos
dois planos.

Analisando os valores apresentados, constatamos que o impacto gerado pelo vírus denominado
-CoV-

para tal situação é a substituição de causas que já acarretariam em óbito, por exemplo, acidentes
de trânsito ou comorbidades pré existentes, como câncer e outras doenças terminais, pela nova
doença.
Em função da ocorrência global de casos de Coronavírus em diversos países, houve impacto
significativo na volatilidade, gerando variações de alta amplitude na cotação dos diversos ativos
financeiros negociados em mercados financeiros brasileiro e mundial. Apesar desses aspectos e
da elevação acentuada dos níveis de riscos, os resultados dos investimentos, no ano de 2020,
foram relativamente satisfatórios, tendo o Plano A alcançado 97% da sua RMA (Rentabilidade
Mínima Atuarial), o Plano B 90% e, o Plano Taesaprev, por ser um plano que não é exposto ao
risco atuarial, tinha como benchmark 130% do CDI para o ano, que foi superado com resultado
de 211% dessa referência de desempenho.

2. Planos de benefícios e obrigações das patrocinadoras

A FORLUZ adotava, desde sua instituição, um Plano de Benefício Definido (BD). A partir do
exercício de 1997, após aprovação do Estatuto e dos regulamentos pela Secretaria de
Previdência Complementar por meio da Portaria nº 349, de 29 de setembro de 1997 e pelo Ofício
nº 640/SPC/CGOF/COJ, da mesma data, a Fundação passou a adotar dois novos Planos, A e B
descritos abaixo. O Plano BD foi extinto em junho de 2010.

(a) Plano A - Plano Saldado de Benefícios Previdenciários - trata-se de um Plano que oferece
um benefício proporcional, saldado, aos participantes ativos e assistidos, inscritos no antigo
plano denominado de Plano de Benefício Definido (BD), e que optaram pela migração para o
Plano A.

2020 2019
Plano A 214 236
Plano B 52 45
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2. Planos de benefícios e obrigações das patrocinadoras--Continuação

(a) Plano A - Plano Saldado de Benefícios Previdenciários--Continuação

Os benefícios desse Plano são custeados pelas reservas de poupança transferidas do
extinto Plano BD, somadas aos aportes realizados pelas patrocinadoras Companhia
Energética de Minas Gerais - -
Cemig Ge -
programa de investimentos da Fundação, sendo as mesmas integralmente responsáveis
pela cobertura de eventuais déficits.

Os benefícios deste Plano têm reajustes anuais pelo IPCA - Índice de Preço ao Consumidor
Amplo do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em junho de cada ano.

(b) Plano B - Plano Misto de Benefícios Previdenciários - trata-se de um Plano na modalidade de
Contribuição Variável, segundo a Resolução CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005.
Neste Plano ingressaram os participantes do antigo Plano BD que optaram pela migração e
os novos participantes admitidos a partir de novembro de 1997.

Os benefícios programados de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, desse
Plano, são calculados através da conversão do saldo de conta acumulado do participante em
alíquotas progressivas e cumulativas incidentes sobre as remunerações recebidas. Esse
saldo é constituído por meio de contribuições mensais dos participantes e das
patrocinadoras.

Os benefícios de risco (aposentadorias por invalidez e pensões por morte dos participantes
ativos) são calculados pela média das 12 (doze) últimas remunerações do participante,
sendo custeados por meio das contribuições das patrocinadoras destinadas basicamente
para esta finalidade. A contribuição normal das patrocinadoras é, no máximo, paritária ao
total das contribuições dos participantes, limitadas à contribuição de 14,39% sobre as
remunerações recebidas.

As patrocinadoras do Plano B são a própria FORLUZ, a CEMIG, a CEMIG-D, a CEMIG GT, a
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, a Sá Carvalho S.A., a Rosal Energia S.A., a
CEMIG-SAÚDE, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI , Efficientia
S.A e a Cemig Telecom S.A, até 31 de março de 2018, sendo a  CEMIG sua sucessora a
partir dessa data.

Os benefícios do Plano B, concedidos na forma de renda vitalícia e prazo certo, têm
reajustes anuais pelo IPCA do IBGE sendo os ajustes efetuados em junho de cada ano.
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2. Planos de benefícios e obrigações das patrocinadoras--Continuação

(b) Plano B - Plano Misto de Benefícios Previdenciários --Continuação

O benefício concedido na forma de renda temporária, em valor variável (MAT Temporária em
Valor Variável), é calculado através da aplicação de percentual definido pelo participante
sobre o saldo de conta de aposentadoria constituído e não possui reajuste anual pela
inflação. O benefício é recalculado uma vez por ano, aplicando-se o percentual definido pelo
participante sobre o saldo remanescente, sendo a rentabilidade auferida incorporada neste
saldo.

O benefício na forma de renda conjugada, em vigor a partir de novembro de 2016, é uma
modalidade de renda na qual o participante tem a opção de requerer o benefício, sendo
parte em renda temporária em valor variável (cotas) e parte em renda vitalícia, destacando
que pelo menos 50% do saldo de conta deverá ser convertido em renda vitalícia.

(c) Plano TAESAPREV - o Plano TAESA de Benefícios Previdenciários - TAESAPREV,
patrocinado pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A - TAESA foi criado em 26 de
março de 2012. É um Plano estruturado na modalidade de Contribuição Definida - CD, em
que não existem compromissos apurados atuarialmente, conforme dispõe a Resolução
CGPC nº 16/2005.

O Plano TAESA oferece os benefícios de Renda Mensal Programada - RMP (paga, até a
exaustão do saldo da conta, em prestações mensais de valor variável definido pelo número
de cotas); Pecúlio por Morte - PPM (pago aos beneficiários inscritos dos participantes que
vierem a falecer, sendo o pagamento realizado em parcela única correspondente ao saldo da
conta de aposentadoria do participante) e Pecúlio por Invalidez - PPI (pago ao participante
que se invalidar, sendo o pagamento realizado em parcela única correspondente ao saldo da
conta de aposentadoria do participante).

Os benefícios deste Plano não possuem reajustes anuais vinculados à inflação em virtude da
modalidade do Plano - Contribuição Definida, bem como das suas formas de pagamento.

(d) Obrigações das patrocinadoras - cabe às Patrocinadoras, prover à FORLUZ:

 As contribuições normais de sua responsabilidade destinadas ao custeio dos benefícios
previdenciários, conforme estabelecido nos regulamentos dos Planos;

 As contribuições destinadas à cobertura das despesas administrativas, previstas nos
convênios de adesão e regulamentos dos Planos de benefícios;
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2. Planos de benefícios e obrigações das patrocinadoras--Continuação

(d) Obrigações das patrocinadoras--Continuação

 As contribuições contratadas referem-se ao contrato celebrado entre a Fundação e a então
Patrocinadora-Instituidora em 5 de março de 2002, de Ajuste da Reserva a Amortizar e
termo de assunção de dívida datado de 3 de agosto de 2005, em função da reorganização
societária da CEMIG, e demais termos aditivos celebrados, incluindo o Instrumento
Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit, registrados nos balanços
patrimoniais de 31 de dezembro de 2020, 2018, 2017 e 2016, referente ao
equacionamento dos déficits apurados em 31 de dezembro de 2019, 2017, 2016 e 2015,
respectivamente. Para mais detalhes, vide Nota 4.

(e) Regime financeiro - a Fundação adota o regime financeiro de capitalização para cálculo das
provisões matemáticas relativas a benefícios de complementação de aposentadoria
(modalidade financeira - Planos B e Taesaprev e método agregado - Plano A), repartição por
capital de cobertura para pensão e invalidez (Plano B) e repartição simples para auxílio-
-reclusão (Plano B). No regime de capitalização, a provisão matemática apurada através de
cálculos atuariais corresponde à diferença entre o valor atual dos compromissos
atuais/futuros (reservas matemáticas) e o valor atual das contribuições futuras desses
participantes e da patrocinadora. No regime de repartição de capital por cobertura para os
benefícios de risco (pensão e invalidez), as contribuições arrecadadas no exercício serão
utilizadas para cobertura dos benefícios gerados no mesmo período. No regime de repartição
simples, não há constituição de provisões matemáticas.

3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis

3.1. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as diretrizes contábeis estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Previdência Complementar (CNPC), para as entidades fechadas de previdência
complementar.

As demonstrações financeiras contemplam as operações consolidadas de todos os Planos
da Fundação, quanto às gestões previdencial, administrativa e de investimentos e foram
preparadas em consonância com o previsto na Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de
2018, Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e posteriores alterações,
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1272, de 22 de janeiro de 2010 que
aprova a NBC-ITG 2001 e as principais práticas contábeis brasileiras para entidades
fechadas de previdência complementar.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.1. Apresentação das demonstrações financeiras--Continuação

As diretrizes também não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos
circulantes e não circulantes. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete
o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos
e passivos, sendo observadas as gestões previdencial e administrativa e o fluxo dos
investimentos, proporcione informações mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a
apresentação em circulante e não circulante.

A sistemática introduzida pelos órgãos legisladores apresenta, além das características já
descritas, a segregação dos registros contábeis em duas gestões distintas: previdencial e
administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações.

3.2. Principais práticas contábeis

As práticas contábeis e procedimentos adotados na elaboração das demonstrações
financeiras podem ser resumidos como segue:

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido

(i) Realizável - Gestão Previdencial - é representado pelos valores a receber de
contribuições normais do mês, dos recursos da reserva a amortizar pela
assinatura do contrato de amortização de dívida e dos recursos a receber
referente ao equacionamento do déficit do Plano Saldado de Benefícios
Previdenciais (A), apurado nos balanços patrimoniais de 31 de dezembro de
2015, 2016 e 2017, com as patrocinadoras CEMIG, CEMIG-D e CEMIG-GT.

(ii) Realizável - investimentos

 Investimentos em títulos públicos e valores mobiliários - A planificação contábil
das EFPCs classifica os investimentos em títulos e valores mobiliários de
acordo com os emissores desses ativos, ou seja, Títulos Públicos, Créditos
Privados e Depósitos, Ações e Fundos de Investimento, diferentemente da
Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, que os classifica por
modalidade em Renda Fixa e Renda Variável.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(ii) Realizável - investimentos--Continuação

Para fins de adequação dos investimentos à Resolução CNPC nº 29, são
considerados títulos de renda fixa aqueles representativos de dívidas (que
oferecem rentabilidade uniforme ao longo de sua existência, caso sejam
classificados como mantidos a vencimento, ou não uniforme, se classificados
como para negociação, dado que seus preços podem oscilar por influência da
variação das taxas de juros) e que se encontram registrados contabilmente
nos seguintes grupos de contas: Títulos Públicos, Créditos Privados e
Certificados de Depósitos Bancários, cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios ou em renda fixa, dentre outros, previstos no artigo 21 da
Resolução do CMN nº 4.661/2018.

O custo amortizado significa o custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
incorridos e deduzido das amortizações recebidas até a data do balanço.

Da mesma forma, são considerados títulos de renda variável aqueles que não
apresentam rentabilidade uniforme ao longo de sua existência e que se
encontram nos seguintes grupos de contas: ações de emissão de companhias
abertas, bônus de subscrições, cotas de fundos de ações, dentre outros,
previstos no artigo 22 da Resolução do CMN nº 4.661/2018.

 Conforme estabelecido pela Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018,
os títulos considerados de renda fixa estão demonstrados pelos seguintes
critérios de avaliação:

- Títulos para negociação - referem-se a títulos e valores mobiliários
adquiridos com o propósito de serem negociados, independentes do prazo
da data de aquisição. São avaliados pelo valor de mercado em contrapartida
ao resultado do período e;
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(ii) Realizável - investimentos--Continuação

- Títulos mantidos até o vencimento - referem-se aos títulos e valores
mobiliários com vencimentos superiores a 60 (sessenta) meses, para os
quais haja intenção e capacidade financeira da Fundação de mantê-los em
carteira até os vencimentos. Devem ser classificados como baixo risco de
crédito por agência de risco do país, avaliados pelos custos de aquisição,
acrescidos dos rendimentos em contrapartida ao resultado do período,
ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável. Observa-se
que em conformidade com a Resolução CNP nº 37/2020, somente títulos
públicos poderão ser classificados nesta categoria, devendo os títulos de
crédito privado serem classificados na categoria Títulos para negociação.
Não obstante, os títulos com tais características adquiridos antes da entrada
em vigor da referida norma, em 01 de setembro de 2020, poderão ser
mantidos na classificação sob a qual foi originalmente registrado.

Características dos títulos e valores mobiliários operados pela FORLUZ:

 Títulos de renda fixa

Plano A: os investimentos em títulos de renda fixa
 são registrados pelo valor de custo,

acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a data de
encerramento do balanço. Já os investimentos em títulos de renda fixa

 são registrados pelo
valor de mercado em contrapartida ao resultado do período, na data de
encerramento do balanço.

Plano TAESAPREV: os investimentos em títulos de renda fixa estão todos
 e são registrados pelo

valor de mercado em contrapartida ao resultado do período, na data de
encerramento do balanço.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(ii) Realizável - investimentos--Continuação

Plano B: os investimentos em títulos de renda fixa
 são registrados pelo valor de custo,

acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a data de
encerramento do balanço. Já os investimentos em títulos de renda fixa

 são registrados pelo
valor de mercado em contrapartida ao resultado do período, na data de
encerramento do balanço.

As rendas e variações positivas e deduções e variações negativas da carteira
são apropriadas em contas específicas no resultado do período, diretamente
vinculadas à modalidade de aplicação.

 Ações

As aplicações efetuadas pelos Planos, em ações ou fundos de ações, são
valorizadas pelo preço apurado e divulgado diariamente pela
BM&F/BOVESPA.

 Fundos de investimento

As aplicações efetuadas pelos Planos, em cotas de fundos de investimento,
exclusivos ou não, são atualizadas em função do valor da cota de fechamento
divulgado pelos respectivos administradores. A cota tem variação diária pois
os títulos estão marcados a mercado. O resultado desta variação (positiva ou
negativa) impacta o resultado mensalmente.

 Investimentos imobiliários - os investimentos imobiliários, apresentados nas
demonstrações financeiras, são registrados inicialmente pelo custo de
aquisição. No ano de 2020, não foi efetuado e registrado contabilmente o
cálculo da depreciação visto que os imóveis são reavaliados anualmente e
ajustados em função do valor de mercado de cada investimento, constante
nos respectivos laudos de avaliação.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(ii) Realizável - investimentos--Continuação

As provisões para perda relativas à inadimplência de investimentos
imobiliários foram constituídas conforme critérios estabelecidos pela Instrução
SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009.

A receita de aluguéis é registrada no resultado do exercício, na rubrica de
aluguéis os.

 Empréstimos - estão avaliados pelo valor das operações, acrescido da
variação do IPCA do IBGE e juros de 7,50% a.a. até fevereiro de 2012, 7,00%
a.a. a partir de março de 2012, 6,50% a.a. a partir de agosto de 2012, 6,00%
a.a. a partir de março de 2013, 7,00% a.a. a partir de março de 2015 e 7,50%
a.a. a partir de outubro 2015, sendo o prazo máximo de amortização em 120
meses. A taxa média do estoque de contratos no fechamento de 12/2020 é de
IPCA + 7,13% ao ano, com prazo médio de 43 meses.

As provisões para perda relativas à inadimplência de operações de
empréstimos foram constituídas conforme critérios estabelecidos pela
Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009. Os percentuais abaixo
incidem sobre as parcelas vencidas e vincendas de cada contrato:

- 25% para atrasos entre 61 e 120 dias
- 50% para atrasos entre 121 e 240 dias
- 75% para atrasos entre 241 e 360 dias
- 100% para atrasos acima de 360 dias

(iii) Permanente - representa os bens necessários ao funcionamento da Fundação.
Tais bens são registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método
linear, com base nas seguintes taxas anuais, que representam a vida útil
econômica destes bens: computadores, softwares e periféricos - 20%;
refrigeradores de ar - 10%; móveis e utensílios - 10%; máquinas e
equipamentos - 10%; software - 10%.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(iv) Exigível operacional - registra as obrigações decorrentes das operações dos
Planos previdenciários, administrativo e investimentos.

(v) Exigível contingencial - registra os valores contingentes referentes às ações
judiciais dos programas previdencial, administrativo e investimentos, baseados
na opinião dos consultores jurídicos da Fundação, sendo consideradas
suficientes para cobrir perdas prováveis decorrentes dos processos.

(vi) Patrimônio social - resulta de cálculos atuariais do valor atual dos
compromissos futuros relativos aos benefícios vitalícios decorrentes de
aposentadorias e de pensões a serem pagas aos participantes assistidos e
beneficiários dos Planos, deduzidos do valor atual das contribuições futuras.
Estas informações são preparadas por atuário interno, o qual é o responsável
técnico pelos Planos de benefício.

(vii) Fluxo dos investimentos - os rendimentos auferidos pelos investimentos em
cada Plano são apropriados de forma segregada, conforme a estrutura de
gestão dos investimentos.

(viii)Plano de Gestão Administrativa - o Plano de gestão administrativa tem por
finalidade registrar as atividades referentes à gestão administrativa da
Fundação.

As receitas correspondentes às contribuições para o custeio administrativo
estão baseadas na cobrança de taxa de administração de 0,1754% (0,1756%
em 2019) ao ano, aplicada sobre o valor das reservas matemáticas
administradas pela FORLUZ para os Planos A e B. Dessa forma, os valores
recebidos são registrados nos Planos de benefícios previdenciários, com base
no patrimônio de cada Plano no exercício anterior, e transferidas para o Plano
de Gestão Administrativa.



Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

36

3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.1. Balanço patrimonial e demonstração do ativo líquido--Continuação

(viii) Plano de Gestão Administrativa--Continuação

Em função da necessidade de programar o recebimento do custeio
administrativo em bases paritárias entre patrocinadoras, participantes e
assistidos, atendendo ao previsto na Emenda Constitucional nº 20 e da
citação deste procedimento em ofícios recebidos da PREVIC, a FORLUZ
celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com aquela autarquia, com
anuência da CEMIG, CEMIG D e CEMIG GT . O TAC, aprovado pelo órgão
supervisor e publicado no Diário Oficial em 16 de maio de 2014, prevê a
cobrança paritária, entre Patrocinadoras e Participantes, da contribuição para
custeio administrativo referente aos participantes dos Planos A e B inscritos
após 15 de dezembro de 2000.  Para os participantes dos Planos A e B
inscritos até tal data, a contribuição para custeio administrativo continuará de
responsabilidade integral das patrocinadoras.

A FORLUZ constituirá um fundo administrativo mensalmente, com os recursos
recebidos de suas patrocinadoras, para cobertura das despesas
administrativas relativas aos participantes e assistidos dos Planos A e B os
inscritos no Plano

a FORLUZ e suas patrocinadoras.

Tais regras começaram a ser aplicadas após aprovação das alterações
regulamentares dos Planos A e B, que ocorreram no mês de fevereiro de
2015.

No caso do Plano TAESAPREV, as receitas correspondentes às contribuições
para o custeio administrativo correspondem a 1,0% (1,0% em 2019) das
contribuições da patrocinadora, e dos participantes para o Plano de benefício.
De acordo com o regulamento do Plano serão vertidas ao custeio
administrativo as contribuições patronais dos resgates da conta de
aposentadoria. A totalidade desses recursos é contabilizada no Plano
TAESAPREV e transferidos para o Plano de Gestão Administrativa.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.2. Principais práticas contábeis--Continuação

3.2.2. Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS

Esta demonstração substitui a demonstração do resultado e apresenta a mutação
do ativo líquido da Fundação, compreendendo a gestão previdencial, administrativa
e fluxo dos investimentos, de forma consolidada.

As adições e destinações são registradas e apuradas pelo regime mensal de
competência, exceto para contribuições de auto patrocinados do Plano B, as quais
são registradas pelo regime de caixa conforme faculta a Resolução CNPC nº 29, de
13 de abril de 2018.

3.2.3. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA

Esta demonstração, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril
de 2018, apresenta as receitas e as despesas administrativas necessárias à
administração dos Planos de benefícios geridos pela Fundação, demonstrando a
constituição ou reversão do Fundo Administrativo.

3.2.4. Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DMAL

Esta demonstração, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril
de 2018, evidencia as alterações do ativo líquido do Plano de benefício e são
apresentadas para cada Plano de benefícios.

3.2.5. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefício - DPT

Esta demonstração, em conformidade com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril
de 2018, evidencia a composição das Provisões Matemáticas, Equilíbrio Técnico,
Fundos e Exigíveis de cada Plano de benefício.

3.3. Premissas e estimativas contábeis

A Administração se utiliza de julgamentos na determinação e no registro de estimativas
contábeis. A determinação dessas estimativas levou em consideração base histórica de
eventos e a capacidade analítica do seu corpo técnico.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

3.3. Premissas e estimativas contábeis--Continuação

As principais mensurações patrimoniais que se utilizam destas estimativas ou premissas
são: provisão para demandas previdenciais, trabalhistas, fiscais e cíveis, valor de
determinados instrumentos financeiros, valor dos ativos imobiliários, ativos intangíveis,
definição da vida útil de determinados ativos, passivos atuariais e outras provisões. A
liquidação das transações envolvendo tais estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, devido às
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

4. Gestão previdencial

2020 2019

Contribuições normais do mês (a) 26.278 24.293
Contribuições contratadas junto às patrocinadoras (b) 1.178.682 1.119.781
Depósitos judiciais (c) 1.903 1.753
Outros realizáveis 3 4

1.206.866 1.145.831

(a) Compreende os valores a receber de contribuições normais de suas patrocinadoras e participantes no encerramento do exercício.

(b) A composição das contribuições contratadas junto às Patrocinadoras está demonstrada abaixo:

(b.1) Serviço Passado Contratado: Instrumento Particular de Ajuste das Reservas a Amortizar dos Planos de Benefício Definido
(BD) e Plano Saldado de Benefícios Previdenciais (Plano A), de 5 de março de 2002 , e termo de assunção de dívida
datado de 3 de agosto de 2005, entre a FORLUZ e a CEMIG, CEMIG-D e CEMIG-GT.

(b.2) Déficit Técnico Contratado: Instrumento Particular de Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit entre a FORLUZ e as
Patrocinadoras do Plano Saldado de Benefícios Previdenciais (Plano A), CEMIG, CEMIG-D e CEMIG-GT., referente ao
equacionamento mínimo do déficit registrados em 2020, 2018, 2017 e 2016, apurados nos balanços patrimoniais de 31 de
dezembro de 2019 (R$160.425), de 31 de dezembro de 2017 (R$178.328), de 31 de dezembro de 2016 (R$99.176) e 31 de
dezembro de 2015 (R$284.953) respectivamente.

Todas as prestações foram calculadas pelo sistema de prestações constantes (tabela Price), com juros de 6% a.a. e
reajustadas mensalmente de acordo com a variação do IPCA do IBGE.

(c) Compreende os valores decorrentes de depósitos judiciais, recursais ou em garantia do juízo, realizados pela Forluz, no âmbito
dos processos judiciais (Nota 7).
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4. Gestão previdencial--Continuação

A composição das contribuições contratadas referente ao Plano Saldado de Benefícios
Previdenciais (Plano A) é como segue:

Patrocinadoras Vencimento

Número de
parcelas em

aberto 31/12/2020 2020 2019

Serviço Passado Contratado
Cemig Holding jun/24 42 23.250 27.866
Cemig Distribuição jun/24 42 342.369 410.343
Cemig Geração e Transmissão jun/24 42 106.940 128.172

472.559 566.381
Déficit Técnico Contratado
Cemig Holding jun/31 125 13.313 13.592
Cemig Distribuição jun/31 125 196.044 200.154
Cemig Geração e Transmissão jun/31 125 61.235 62.519

Cemig Holding dez/31 132 4.768 4.849
Cemig Distribuição dez/31 132 70.206 71.404
Cemig Geração e Transmissão dez/31 132 21.929 22.303

Cemig Holding dez/32 144 8.768 8.786
Cemig Distribuição dez/32 144 129.107 129.381
Cemig Geração e Transmissão dez/32 144 40.328 40.413

Cemig Holding out/33 166 7.893 -
Cemig Distribuição out/33 166 116.228 -
Cemig Geração e Transmissão out/33 166 36.304 -

706.123 553.400

Contribuições contratadas junto às patrocinadoras 1.178.682 1.119.781

5. Investimentos

Parâmetro para apuração do valor de mercado para os investimentos:

Títulos públicos federais - a marcação a mercado é determinada através do PU - Preço Unitário
da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

Títulos privados - os parâmetros utilizados para a marcação a mercado seguem a metodologia de
precificação de ativos constante no manual do custodiante.

Fundos de investimentos - são mensurados pelo valor da quota na data do balanço informado
pelo Administrador do Fundo.
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5. Investimentos--Continuação

Os investimentos são compostos pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 são:

Consolidado

2020 2019
Investimentos

Títulos públicos - 6.042.802
      Notas do Tesouro Nacional - 6.042.802

Créditos privados e depósitos 4.039 210.563
      Debêntures não conversíveis 4.039 210.563

Ações 64 58.158
Cemig 64 10.900

      Rumo - 47.258

Fundos de investimentos 5.1 15.949.679 8.897.006
      Referenciado 11.507 12.290
      Renda fixa 5.1.1 12.512.332 5.832.646

Ações 5.1.2 2.069.695 2.024.085
      Multimercado 5.1.3 855.723 547.916
      Direitos creditórios 79.664 97.147
      Empresas Emergentes 33.117 30.737
      Participações 387.641 352.185

Investimentos imobiliários 5.2 825.427 826.483

Empréstimos 5.3 648.842 715.242
      Empréstimos 648.842 715.242

Outros Realizáveis 5.4 7.496 7.323
Outros Realizáveis 7.496 7.323

17.435.547 16.757.577
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5. Investimentos--Continuação

A composição das aplicações segregada por Plano é como segue:

Plano A

2020 2019
Investimentos

Títulos públicos - 892.144
      Notas do Tesouro Nacional - 892.144

Créditos privados e depósitos - 110.729
      Debêntures não conversíveis - 110.729

Ações 64 34.529
      Rumo - 23.629
      Cemig 64 10.900

Fundos de investimentos 5.376.671 4.236.592
      Referenciado 4.153 4.548
      Renda fixa 3.848.852 2.920.301
      Ações 812.295 742.347
      Multimercado 320.509 214.318

Direitos creditórios 25.108 30.245
      Empresas Emergentes 20.305 18.846
      Participações 345.449 305.987

Investimentos imobiliários 633.875 631.717

Empréstimos 234.167 264.711
      Empréstimos 234.167 264.711

Outros Realizáveis 7.496 7.323
      Outros Realizáveis 7.496 7.323

6.252.273 6.177.745
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5. Investimentos--Continuação

Plano B

2020 2019
Investimentos

Títulos públicos - 5.150.658
      Notas do Tesouro Nacional - 5.150.658

Créditos privados e depósitos - 95.224
      Debêntures não conversíveis - 95.224

Ações - 23.629
      Rumo - 23.629

Fundos de investimentos 10.499.211 4.594.448
Referenciado 7.319 7.710

      Renda fixa 8.603.208 2.857.008
      Ações 1.247.125 1.273.556
      Multimercado 532.905 332.230
      Direitos creditórios 53.650 65.855
      Empresas Emergentes 12.812 11.891

Participações 42.192 46.198

Investimentos imobiliários 191.552 194.766

Empréstimos 412.729 448.672
Empréstimos 412.729 448.672

11.103.492 10.507.397

Plano TAESAPREV

2.020 2019
Investimentos

Créditos privados e depósitos 4.039 4.610
      Debêntures não conversíveis 4.039 4.610

Fundos de investimentos 48.397 38.627
      Referenciado 35 32
      Renda fixa 34.872 27.998
      Ações 10.275 8.182
      Multimercado 2.309 1.368
      Direitos creditórios 906 1.047

Empréstimos 1.946 1.859
      Empréstimos 1.946 1.859

54.382 45.096
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5. Investimentos--Continuação

De acordo com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, alterada pela Resolução nº 37,

Os títulos da Fundação
o Vencimento

2020 2019
1 - Renda fixa - títulos para negociação Custo Custo

Amortizado Mercado Amortizado Mercado
Títulos públicos

Carteira Própria i - - - -
Fundos Exclusivos iii 18.486 18.486 - -

Fundos de investimentos - - - -
Carteira Própria iii 753.979 753.979 903.053 903.053
Fundos Exclusivos iii 674.954 674.954 237.100 237.100

Créditos privados e depósitos - - - -
Carteira Própria ii 4.039 4.039 4.610 4.610
Fundos Exclusivos iii 76.969 76.969 77.427 77.427

Total 1.528.427 1.528.427 1.222.190 1.222.190

2 - Renda fixa - títulos mantidos até o
vencimento

Títulos públicos
Carteira Própria i - - 6.042.801 8.456.092
Fundos Exclusivos iii 9.970.911 13.502.562 3.671.741 5.117.555

Créditos privados e depósitos - - - -
Carteira Própria ii - - 205.953 209.182
Fundos Exclusivos iii 1.108.204 1.161.363 1.052.762 1.130.086

Total 11.079.115 14.663.925 10.973.257 14.912.915

3 - Renda variável - títulos para negociação

Fundos de ações 2.069.694 2.069.694 2.024.086 2.024.086
Fundos empresas emergentes 33.116 33.116 30.737 30.737
Fundos de participações 387.641 387.641 352.185 352.185
Fundos Multimercados 855.723 855.723 547.916 547.916
Ações de empresas 64 64 58.158 58.158
Total iv 3.346.238 3.346.238 3.013.082 3.013.082

Total

Títulos Públicos i - - 6.042.801 8.456.092
Créditos Privados e depósitos ii 4.039 4.039 210.563 213.792
Fundos de Investimento Renda Fixa iii 12.603.503 16.188.313 5.942.083 7.465.220
Renda Variável iv 3.346.238 3.346.238 3.013.081 3.013.082

15.953.780 19.538.590 15.208.528 19.148.186

No caso dos títulos para negociação o valor contábil refere-se ao valor de mercado.
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5. Investimentos--Continuação

Composição das carteiras dos Planos:

2020 2019
Plano A Plano B Taesa PGA Plano A Plano B Taesa PGA

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado

Custo
Amortizado/

Contábil Mercado
1 - Renda fixa - títulos para negociação
Títulos públicos

Carteira Própria i - - - - - - - - - - - - - - - -
Fundos Exclusivos iii 1.549 1.549 16.937 16.937 - - - - - - - - - - - -

Fundos de investimentos
Carteira Própria iii 177.954 177.954 557.650 557.650 18.375 18.375 - - 371.543 371.543 475.094 475.094 29.077 29.077 27.339 27.339
Fundos Exclusivos iii 132.503 132.503 499.614 499.614 17.437 17.437 25.400 25.400 144.185 144.185 92.915 92.915

Créditos privados e depósitos -
Carteira Própria ii - - - - 4.039 4.039 - - - - - 4.610 4.610 - -
Fundos Exclusivos iii 16.811 16.811 60.158 60.158 - - - - 16.893 16.893 60.534 60.534 - - - -

328.817 328.817 1.134.359 1.134.359 39.851 39.851 25.400 25.400 532.621 532.621 628.543 628.543 33.687 33.687 27.339 27.339

2 - Renda fixa - títulos mantidos até o
vencimento

Títulos públicos
Carteira Própria i - - - - - - - - 892.144 1.354.077 5.150.658 7.102.015 - - - -
Fundos Exclusivos iii 3.228.264 4.442.861 6.742.647 9.059.701 - - - - 2.190.232 3.019.881 1.481.509 2.097.674 - - - -

Fundos de investimentos
Carteira Própria iii - - - - - - - - - - - - - - - -
Fundos Exclusivos iii - - - - - - - - - - - - - - - -

Créditos privados e depósitos
Carteira Própria ii - - - - - - - - 110.729 113.962 95.224 95.220 - - - -
Fundos Exclusivos iii 321.031 346.182 787.173 815.181 - - - - 232.241 247.270 820.521 882.815 - - - -

3.549.295 4.789.043 7.529.820 9.874.882 - - - - 3.425.346 4.735.190 7.547.912 10.177.724 - - - -

3 - Demais Títulos - títulos para
negociação

Fundos de ações 812.295 812.295 1.247.124 1.247.124 10.275 10.275 - - 742.348 742.348 1.273.556 1.273.556 8.182 8.182 - -
Fundos empresas emergentes 20.305 20.305 12.811 12.811 - - - - 18.846 18.846 11.891 11.891 - - - -
Fundos de participações 345.449 345.449 42.192 42.192 305.987 305.987 46.198 46.198
Fundos Multimercados 320.509 320.509 532.905 532.905 2.309 2.309 - - 214.318 214.318 332.230 332.230 1.368 1.368 - -
Ações de empresas 64 64 - - - - - - 34.529 34.529 23.629 23.629 - - - -

iv 1.498.622 1.498.622 1.835.032 1.835.032 12.584 12.584 - - 1.316.028 1.316.028 1.687.504 1.687.504 9.550 9.550 - -

4 - Quadro resumo (1+2+3)
Títulos Públicos i - - - - - - - - 892.144 1.354.077 5.150.658 7.102.015 - - - -
Créditos Privados e depósitos ii - - - - 4.039 4.039 - - 110.729 113.962 95.224 95.220 4.610 4.610 - -
Fundos de Investimento Renda Fixa iii 3.878.112 5.117.860 8.664.179 11.009.241 35.812 35.812 25.400 25.400 2.955.094 3.799.772 2.930.573 3.609.032 29.077 29.077 27.339 27.339
Renda Variável iv 1.498.622 1.498.622 1.835.032 1.835.032 12.584 12.584 - - 1.316.028 1.316.028 1.687.504 1.687.504 9.550 9.550 - -

5.376.734 6.616.482 10.499.211 12.844.273 52.435 52.435 25.400 25.400 5.273.995 6.583.839 9.863.959 12.493.771 43.237 43.237 27.339 27.339
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos

A composição da carteira dos Planos em Fundos de Investimentos compreende todos os
títulos e valores mobiliários em fundos exclusivos e não exclusivos, segregados em renda
fixa, renda variável e multimercados estruturados, conforme composição abaixo:

Total Fundos de Investimentos Exclusivos 14.519.717 7.248.889
Total Fundos de Investimentos Não Exclusivos 1.429.962 1.648.117
Total Fundos de Investimentos 15.949.679 8.897.006

5.1.1. Renda fixa

Parte substancial das aplicações apresentadas acima se refere a investimentos em
fundos exclusivos de renda fixa, cuja composição, em 31 de dezembro de 2020 e de
2019, (BNP Paribas FF ALM A, Sul América Toca II,  BNP Paribas FF ALM B,
Energy II, BNP Paribas FF CRI e SF FF Caixa FI Renda Fixa) é como segue:

Emitente/ 2020 2019
Descrição Gestor Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

NTN-B TESOURO 2024-2050 1.002.192 3.228.264 349.565 1.052.348
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 2023 325 111.045 - -
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GT 2022 70.000 78.395 - -
LETRA FINANCEIRA SAFRA 2023 260 55.659 - -
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIGDIS 2025 32.683 47.567 - -
DEBÊNTURES SIMPLES SABEREDC 2025 1.129 12.619 - -
DEBÊNTURES SIMPLES LAM 2023 1.133 11.307 - -
DEBÊNTURES SIMPLES ASCP 2022-2023 11.400 7.720
DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 2025 4.258 5.013 - -
DEBÊNTURES SIMPLES LAM 2026 308 3.058 - -
DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 2025 2.704 3.012 - -
DEBÊNTURES SIMPLES CEMAT 2021 242 2.446 - -
LTN OVER TESOURO 2021 1.559 1.549 - -
BTG PACTUAL MARK FI BTG - - - 110.585 1.031
FI VOTORANTIN INS RF VOTORANTIM - - - 271.354 1.283
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - (54) - (59)
Total BNP Paribas FF ALM A (a) 3.567.600 1.054.603
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.1. Renda fixa--Continuação

Emitente/ 2020 2019
Descrição Gestor Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

NTN-B TESOURO 2024-2035 - - 369.431 1.137.884
SAFRA CAP MARK PREMI SAFRA - - - 447.217 85.701
LETRA SUB. BRADESCO 14/02/2023 - - 125 67.554
SAN FICFI INST REFDI SANTANDER - - - 283.105 51.823
LETRA FINANCEIRA SAFRA 2023 - - 260 50.306
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIGDIS 2025 - - 32.683 44.210
LETRA FINANCEIRA BRADESCO 15/06/2023 - - 200 34.914
DEBÊNTURES SIMPLES LAM 2023-2026 - - 1.441 14.410
DEBÊNTURES SIMPLES SABEREDC 2025 - - 1.129 12.091
DEBÊNTURES SIMPLES ECOPISTAS 2022-2023 - - 11.400 10.429
DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 2025 - - 4.258 4.803
FI VOTORANTIN INS RF VOTORANTIM - - - 751.880 3.554
DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 2025 - - 2.704 2.884
DEBÊNTURES SIMPLES CEMAT 2021 - - 242 2.483
BTG PACTUAL MARK FI BTG - - - 103.262 963
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - - - - (109)
Total Sul América Toca II Renda Fixa (a) - 1.523.900

Emitente/ 2020 2019
Descrição Gestor Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

NTN-B TESOURO 2023-2050 1.969.402 6.742.647 236.407 398.574
LETRA FI SUBORDINADA BRADESCO 2023 500 384.191 200 117.990
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIGDIS 2025 98.050 155.543 32.683 49.670
LETRA FINANCEIRA SAFRA 2023 280 65.637 200 45.808
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIG GT 2022 50.000 56.926 - -
DEBÊNTURES SIMPLES LOCALIZA 2024 5.000 49.259 50.000 49.552
DEBÊNTURES SIMPLES SULA 2022 2.600 25.443 - -
DEBÊNTURES SIMPLES ASCP 2022 -2023 35.540 24.429 - -
DEBÊNTURES SIMPLES DUKE 2021 4.931 24.069 4.931 46.124
DEBÊNTURES SIMPLES MRV ENGE 2022 1.600 18.939 - -
LTN OVER TESOURO 17.043 16.937
DEBÊNTURES SIMPLES SABEREDC 2025 1.506 16.833 - -
DEBÊNTURES SIMPLES LAM 2023-2026 848 8.442 848 8.488
DEBÊNTURES SIMPLES CSMG 2021 2.400 7.139 - -
DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 2025 4.258 5.013 - -
DEBENTURES INFRA UNIDAS 2025 2.704 3.012 - -
DEBÊNTURES SIMPLES CEMAT 2021 243 2.456 - -
SAN FICFI INST REFDI SANTANDER - - - 240.110 43.953
DEBÊNTURES SIMPLES RDVT 2050 - - 22.400 30.425
SAFRA CAP MARK PREMI SAFRA - - - 150.947 28.926
DEBÊNTURES SIMPLES COPASA 2021 - - 2.400 13.681
FI VOTORANTIN INS RF VOTORANTIM - - - 1.677.923 7.930
BTG PACTUAL MARK FI BTG - - - 19.176 179
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - (137) (25.918)
Total BNP Paribas FF ALM B (b) 7.606.778 815.382
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.1. Renda fixa--Continuação

Emitente/ 2020 2019
Descrição Gestor Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

NTN-B TESOURO 2030-2055 - - 489.033 1.082.935
LETRA FI SUBORDINADA BRADESCO 2023 - - 300 250.593
DEBÊNTURES SIMPLES CEMIGDIS 2025 - - 65.367 99.342
DEBENTURES INFRA RDTV 2050 - - 47.600 64.654

DEBÊNTURES SIMPLES
LOJAS
AMERICANAS 2024 - - 4.505 51.912

DEBÊNTURES SIMPLES SULA 2022 - - 2.600 36.566
DEBÊNTURES SIMPLES ECOPISTAS 2022-2023 - - 20.788 19.473
DEBÊNTURES SIMPLES MRV 2022 - - 1.600 18.148
DEBÊNTURES SIMPLES SABEREDC 2025 - - 1.506 16.129
LETRA FINANCEIRA SAFRA 2023 - - 80 13.523
SAFRA CAP MARK PREMI SAFRA  - - - 35.057 6.718
FI VOTORANTIN INS RF VOTORANTIM  - - - 1.116.129 5.275
DEBÊNTURES SIMPLES SABESP 2025 - - 4.258 4.803
DEBENTURES SIMPLES CEMIG GT 2020 - - 545 3.467
DEBÊNTURES SIMPLES UNIDAS 2025 - - 2.704 2.884
DEBÊNTURES SIMPLES CEMAT 2021 - - 243 2.494
BTG PACTUAL MARK FI BTG  - - - 11.462 107
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - - - - (55.072)
Total Crédito Privado Energy II (b) - 1.623.951

Emitente/ 2020 2019
Descrição Gestor Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

LETRA FIN.TES.NAC. TESOURO 2023 4.173 44.773 - -
LTN OVER TESOURO 2021 642.732 628.169 - -
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - - (18) - -
Total SF FF Caixa FI Renda Fixa

Referenciado DI (c) 672.924 -
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.1. Renda fixa--Continuação

2020 2019
Descrição Emitente Vencimento Quantidade Valor Quantidade Valor

CERT RECEBÍVEIS IMOB RBRA ** 2024 - 2027 32 7.733 79 18.207
CERT RECEBÍVEIS IMOB RBCS * 2022 36 5.817 53 12.360
CONTAS A PAGAR/RECEBER - - 179 (9.372)
Total BNP Paribas FF CRI (d) 13.729 21.195

*VALE/BRFOODS/CYRELA
**AIRPORT TOWN/SUZANO/

ANHANGUERA/VALE/INBRANDS/
ATENTO

Total Fundos Exclusivos Renda Fixa 11.861.031 5.039.031

Total Fundos Renda Fixa Exclusivos 11.861.030 5.039.031
Total Fundos Renda Fixa não Exclusivos 651.302 793.615
Total Fundos Renda Fixa 12.512.332 5.832.646

(a) O fundo exclusivo BNP Paribas FF ALM A compõe a carteira do Plano A, tendo sido o Fundo Sul América Toca II
incorporado no ano de 2020 pelo BNP Paribas FF ALM A, assim como todos os títulos públicos e privados que estavam
anteriormente alocados em carteira própria.

(b) O fundo exclusivo BNP Paribas FF ALM B compõe a carteira do Plano B, tendo sido o Fundo Energy II incorporado no
ano de 2020 pelo BNP Paribas FF ALM B, assim como todos os títulos públicos e privados que estavam anteriormente
alocados em carteira própria.

(c) O fundo exclusivo SF FF Caixa FI Renda Fixa compõe as carteiras do Plano A (R$129.280 em 31 de dezembro de 2020),
Plano B (R$489.301 em 31 de dezembro de 2020), Plano Taesa (R$17.437 em 31 de dezembro de 2020), Plano de
Gestão Administrativa (R$25.400 em 31 de dezembro de 2020) e Fundo de Quitação por Morte (R$11.506 em 31 de
dezembro de 2020).

(d) O fundo exclusivo BNP Paribas FF CRI compõe as carteiras do Plano A (R$ 3.277 em 31 de dezembro de 2020 e 5.049
em 31 de dezembro de 2019) e Plano B (R$10.451 em 31 de dezembro de 2020 e 16.146 em 31 de dezembro de 2019).

Em complemento ao requerido pelo artigo 37, da Resolução CNPC nº 29, de 13 de
abril de 2018, a Fundação declara que tem intenção de manter até o vencimento os
títulos classificados nesta categoria, considerando possuir capacidade de
atendimento das necessidades de liquidez, em função dos direitos dos participantes,
das obrigações e do perfil do exigível atuarial.
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.1. Renda fixa--Continuação

No exercício de 2020, a Fundação, no sentido de alongar o prazo de seus
investimentos do Plano A, bem como se preparar para reduzir o risco de
reinvestimento pela provável redução das taxas de juros a médio e longo prazos
alienou parte de suas Notas do Tesouro Nacional - NTN-B, classificadas na

nos termos do caput do artigo 30 da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018,
simultaneamente à aquisição de novos títulos da mesma natureza, com prazos de
vencimentos superiores e em montantes iguais ou superiores aos dos alienados e
classificando-os na mesma categoria, conforme previsão no artigo 32 da Resolução
CNPC nº 37, de 13 de março de 2020 , como segue:

BNP Paribas FF ALM A (Fundo exclusivo Plano A)
Tipo

operação Tipo Vencimento
Data de

negociação Taxa Quantidade
Valor contábil

(curva)
Valor

negociado
Efeitos

contábeis

Venda NTN-B 15/082024 02/04/2020 7,32 48.000 152.871 178.672 25.801
Subtotal 48.000 152.871 178.672 25.801
Compra NTN-B 15/08/2030 02/04/2020 4,03 46.100 178.873
Subtotal 46.100 178.873
Valor coberto pelo caixa. 201

BNP Paribas FF ALM A (Fundo exclusivo Plano A)
Tipo

operação Tipo Vencimento
Data de

negociação Taxa Quantidade
Valor contábil

(curva)
Valor

negociado
Efeitos

contábeis

Venda NTN-B 15/08/2024 03/04/2020 7,32 12.000 38.231 44.713 6.482
Subtotal 12.000 38.231 44.713 6.482
Compra NTN-B 15/08/2030 03/04/2020 4,03 11.610 45.050
Subtotal 11.610 45.050
Valor coberto pelo caixa. 337

BNP Paribas FF ALM A (Fundo exclusivo Plano A)
Tipo

operação Tipo Vencimento
Data de

negociação Taxa Quantidade
Valor contábil

(curva)
Valor

negociado
Efeitos

contábeis

Venda NTN-B 15/08/2024 14/05/2020 7,32 30.000 95.977 112.403 16.426
Subtotal 30.000 95.977 112.403 16.426
Compra NTN-B 15/08/2030 14/05/2020 4,22 29.400 112.523
Subtotal 29.400 112.523
Valor coberto pelo caixa. 120
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável

Os montantes relativos aos fundos de investimento em renda variável são
representados pelo valor de suas cotas na data do balanço, informado pelos
administradores desses fundos.

Os fundos de ações classificam seus títulos e valores mobiliários na categoria títulos
para negociação, com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma
ativa, sendo contabilizados pelo seu valor de mercado, sendo que os ganhos e as
perdas realizadas e não realizados sobre estes títulos são reconhecidos no
resultado, afetando o valor das cotas tempestivamente. A contabilização de
bonificações, juros sobre o capital, dividendos, corretagens, direitos e obrigações
sobre o empréstimo de ações, e demais procedimentos respeitam as normas
editadas pelo BACEN, sendo as demonstrações financeiras dos fundos auditadas
por auditores independentes anualmente.

As ações de empresas são precificadas na carteira própria da FORLUZ pelo seu
valor de mercado, e os eventos como bonificações, juros sobre o capital, dividendos
e corretagens são contabilizados e apurados pelo regime de competência.

Os fundos classificados como ações, empresas emergentes e participações, estão
representados pelo valor dessas cotas na data do balanço, informado pelos
administradores desses fundos.

Parte substancial das aplicações apresentadas se refere a investimentos em fundos
exclusivos de renda variável, cuja composição em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Forluz FIA, Franklin Templon FIA e BRAM FF Índice FIA) é como segue:

Composição das carteiras dos fundos exclusivos de ações:
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

2020 2019
Fundos de Investimentos Quantidade Valor Quantidade Valor

FRANKLIN TEMPLETON FIA (a) 166.012 379.502 296.271 676.815
BRAM FF INDICE FIA (b) 2.700 325.036 703 80.482
BAHIA AM VALU FICFIA 65.445 217.123 65.445 205.414
OCEANA VALOR FICFIA 35.310 184.673 37.546 193.085
NAVI INSTIT FIA 40.406 150.224 42.292 152.094
BRASIL CAP 30 FICFIA 36.051 125.209 25.862 90.189
ABS PART INST FICFIA 68.327 107.310 - -
CONSTELL INST FICFIA 30.032 104.632 28.409 84.264
MOAT CAPITAL FIA 24.552 103.039 23.961 93.014
BOGARI VALUE FIC FIA 22 98.161 16 63.580
LEBLON II FICFIA 380 79.102 142 31.365
ATMOS INST FIA 179 73.311 157 62.588
AZ QUEST SMALL M FIA 41.495 43.940 - -
NEO NAVITAS FICFIA 12.201 38.445 21.022 63.398
INDIE FIC FIA 6.407 27.028 - -
NTN Over 282 1.089 978 910
BOVA11 3 374
XP INVEST 30 FIC FIA - - 45.425 94.564
APEX ACÕES 30 FICFA - - 26.173 69.776
QUEST ACOES FIA - - 4.251 62.235
SULAM EXPERTISE FIA - - 7.262 305
Contas a Pagar/Receber 11.497 - 7
Total Forluz Fundo de

Investimentos FIA 2.069.695 2.024.085

O fundo exclusivo de ações Forluz Fundos de Investimentos FIA compõe as
carteiras do Plano A (R$ 812.295 em 31 de dezembro de 2020 e 742.347 em 31 de
dezembro de 2019), Plano B (R$ 1.247.125 em 31 de dezembro de 2020 e
R$1.273.556 em 31 de dezembro de 2019) e Taesa (R$10.275 em 31 de dezembro
de 2020 e 8.182 em 31 de dezembro de 2019).
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

a) Fundo Franklin Templeton FIA

2020 2019
Papel Código Quantidade Valor Quantidade Valor

VALE ON VALE3 592.533 51.817 701.933 37.413
PETROBRAS ON PETR3 987.600 27.989 392.300 12.554
ITAUUNIBANCO PN ITUB4 827.535 26.175 1.663.235 61.706
B3 ON B3SA3 393.983 24.419 620.883 26.679
BRADESCO PN BBDC4 835.419 22.673 1.355.381 49.024
PETROBRAS BR ON BRDT3 475.700 13.724 178.400 5.364
MAGAZ LUIZA ON EJ NM MGLU3 527.000 13.149 - -
AMBEV S/A ON ABEV3 615.300 9.629 1.143.500 21.349
ULTRAPAR ON NM UGPA3 379.200 9.002 - -
GRUPO NATURA ON NM NTCO3 168.500 8.846 - -
BRASIL ON BBAS3 219.500 8.517 338.400 17.874
SUZANO S.A. ON SUZB3 135.700 7.944 426.800 16.935
HAPVIDA ON HAPV3 478.685 7.305 265.797 16.984
ELETROBRAS PNB N1 ELET6 186.500 6.901 - -
ITAUSA PN N1 ITSA4 542.600 6.365 - -
LOJAS RENNER ON LREN3 141.090 6.143 186.590 10.484
TOTVS ON TOTS3 204.800 5.882 233.900 15.098
NEOGRID ON NM NGRD3 818.600 5.853 - -
WEG ON  EJ  NM WEGE3 76.500 5.794 - -
HYPERA ON  EJ  NM HYPE3 164.100 5.620 - -
RANDON PART PN RAPT4 352 5.657 272.200 3.647
INTERMEDICA ON NM GNDI3 71.700 5.617 - -
GERDAU PN GGBR4 226.100 5.528 410.000 8.200
LOCALIZA ON NM RENT3 74.825 5.159 - -
DURATEX  ON NM DTEX3 260.900 4.994 - -
BTGP BANCO  UNT BPAC11 49.600 4.662 259.200 19.733
MOVIDA ON NM MOVI3 214.600 4.431 - -
SABESP ON SBSP3 98.300 4.368 125.100 7.576
OI  ON N1 OIBR3 1.969.900 4.334 - -
SID NACIONAL ON CSNA3 134.700 4.290 463.700 6.543
RAIA DROGASIL ON NM RADL3 170.100 4.259 - -
LOJAS AMERIC PN N1 LAME4 150.000 3.944 - -
CPFL ENERGIA ON CPFE3 120.600 3.926 316.800 11.262
CESP PNB EJ N1 CESP6 132.000 3.824 - -
JBS ON JBSS3 161.100 3.812 492.300 12.701
EQUATORIAL ON NM EQTL3 160.400 3.715 - -
PETZ ON  EJ  NM PETZ3 185.200 3.537 - -
YDUQS PART  ON YDUQ3 106.700 3.513 221.900 10.540
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

a) Fundo Franklin Templeton FIA--Continuação

2020 2019
Papel Código Quantidade Valor Quantidade Valor

RUMO S.A.ON RAIL3 136.500 2.688 643.900 16.806
EZTEC ON EZTC3 55.900 2.398 146.500 7.603
TEGMA ON TGMA3 83.800 2.260 190.900 7.187
ENEVA ON NM ENEV3 33.200 2.062 - -
GRUPO MATEUS ON NM GMAT3 241.900 2.022 - -
CCR SA ON CCRO3 145.400 1.959 769.800 14.611
VIA VAREJO ON ATZ NM VVAR3 87.000 1.406 - -
PETROBRAS PN PETR4 - - 1.917.600 57.873
EVEN  ON EVEN3 - - 803.700 12.506
BR PROPERTIES  ON BRPR3 - - 572.500 8.290
NEOENERGIA  ON NEOE3 - - 398.400 9.912
LIGHT S/A   ON LIGT3 - - 393.600 9.352
BRF SA ON BRFS3 - - 357.500 12.584
B2W DIGITAL ON BTOW3 - - 351.387 22.088
LOCALIZA ON RENT3 - - 342.825 16.253
CEA MODAS ON CEAB3 - - 274.300 4.921
IRBBRASIL REON IRBR3 - - 271.500 10.575
CEMIG  ON CMIG3 - - 235.600 3.673
ISHARES SMALCI SMAL11 - - 177.386 24.203
PÃO DE ACUCAR- CBD PN PCAR4 - - 150.400 13.183
AZUL PN AZUL4 - - 124.400 7.250
TELEFÔNICA BRASIL PN VIVT4 - - 97.800 5.670
LINX  ON LINX3 - - 90.500 3.206
BB SEGURIDADE ON BBSE3 - - 83.700 3.155
SANEPAR UNT SAPR11 - - 78.800 7.992
INTERMEDICA ON GNDI3 - - 52.400 3.576
Títulos Públicos - 10.414 24.342 19.847
Contas a Pagar/Receber - 976 - 2.833

Total Fundo Franklin Templeton FIA 379.502 676.815

O fundo exclusivo Franklin Templeton FIA, compõem as carteiras do Plano A
(R$148.943 em 31 de dezembro de 2020 e 248.227 em 31 de dezembro de
2019), Plano B (R$228.674 em 31 de dezembro de 2020 e R$425.852 em 31 de
dezembro de 2019) e Taesa (R$1.884 em 31 de dezembro de 2020 e R$2.736
em 31 de dezembro de 2019).
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

b) Fundo BRAM FF Índice FIA

2020 2019
Papel Código Quantidade Valor Quantidade Valor

VALE ON VALE3 452.060 39.533 107.900 5.751
B3 ON B3SA3 351.968 21.815 71.700 3.081
ITAUUNIBANCO PN ITUB4 605.627 19.156 177.300 6.578
PETROBRAS PN PETR4 562.915 15.953 145.800 4.400
BRADESCO PN BBDC4 561.064 15.227 156.168 5.649
PETROBRAS ON PETR3 500.094 14.428 110.400 3.533
MAGAZINE LUIZA ON MGLU3 451.057 11.254 41.500 1.980
AMBEV S/A ABEV3 606.337 9.489 98.787 1.844
WEG ON WEGE3 111.518 8.446 23.800 825
ITAUSA PN ITSA4 711.000 8.340 154.400 2.175
LOCALIZA ON RENT3 120.702 8.322 26.258 1.245
INTERMEDICA ON GNDI3 95.342 7.469 15.100 1.031
BRASIL ON BBAS3 174.139 6.757 55.283 2.920
RAIA DROGASIL ON RADL3 244.155 6.114 7.900 882
SUZANO S.A. ON SUZB3 97.946 5.734 44.749 1.776
GRUPO NATURA ON NTCO3 109.146 5.730 12.968 501
BTGP BANCO  UNT BPAC11 60.598 5.696 15.189 1.156
JBS ON JBSS3 214.100 5.066 102.987 2.657
ENEVA ON ENEV3 77.614 4.820 12.900 564
PETROBRAS BR ON BRDT3 207.983 4.603 18.978 571
BRADESCO ON BBDC3 170.060 4.115 42.700 1.455
CYRELA REALT ON CYRE3 134.663 3.970 23.517 698
CENTAURO    ON      NM CNTO3 120.659 3.627 - -
VIA VAREJO ON VVAR3 216.417 3.497 24.000 268
RUMO S.A. ON RAIL3 179.706 3.458 11.400 298
ELETROBRAS  PN ELET6 93.108 3.445 8.400 321
CPFL ENERGIA ON CPFE3 104.388 3.398 35.000 1.244
KLABIN S/A  UNT     N2 KLBN11 125.656 3.326 - -
EQUATORIAL  ON      NM EQTL3 138.009 3.196 - -
QUERO-QUERO ON  EJ  NM LJQQ3 194.301 3.169 - -
GERDAU  PN GGBR4 128.658 3.146 24.000 480
ULTRAPAR    ON      NM UGPA3 130.550 3.099 - -
ALUPAR UNT ALUP11 103.065 3.052 35.824 989
LOJAS AMERICANAS PN LAME4 113.351 2.980 29.350 760
TOTVS  ON TOTS3 101.963 2.928 15.265 985
IRB BRASIL RE ON IRBR3 335.636 2.746 34.199 1.332
TIM         ON  EJ  NM TIMS3 176.701 2.589 - -
ELETROBRAS ON ELET3 70.100 2.571 14.800 559
HAPVIDA ON HAPV3 141.065 2.153 23.700 1.514
BRADESPAR PN BRAP4 30.000 1.911 19.000 727
OMEGA GER   ON      NM OMGE3 45.428 1.833 - -
VIVARA S.A. ON  EJ  NM VIVA3 60.801 1.791 - -
GRUPO MATEUSON      NM GMAT3 207.119 1.732 - -
SANTOS BRP  ON      NM STBP3 322.007 1.691 - -
LOJAS RENNER ON LREN3 29.974 1.305 25.417 1.428
LOCAMERICA  ON LCAM3 43.901 1.287 6.359 144
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

b) Fundo BRAM FF Índice FIA--Continuação

2020 2019
Papel Código Quantidade Valor Quantidade Valor

ECORODOVIAS ON ECOR3 95.284 1.274 47.012 766
YDUQS PART  ON YDUQ3 38.000 1.251 6.900 328
MULTIPLAN ON MULT3 52.500 1.235 9.900 328
SID NACIONALON CSNA3 38.673 1.232 - -
DURATEX     ON      NM DTEX3 57.623 1.103 - -
GERDAU MET  PN GOAU4 94.100 1.060 22.400 208
USIMINAS  PN USIM5 69.612 1.017 29.300 279
TENDA       ON      NM TEND3 33.301 1.005 - -
ALPARGATAS  PN      N1 ALPA4 22.839 959 - -
ENERGISA UNT ENGI11 17.543 919 13.127 703
SABESP ON SBSP3 20.670 919 13.517 819
BRF SA ON BRFS3 38.946 858 11.186 394
LAVVI       ON      NM LAVV3 80.554 740 - -
PETZ        ON  EJ  NM PETZ3 33.839 646 - -
CIA HERING  ON HGTX3 37.300 640 29.600 1.008
TELEF BRASILON  EDJ VIVT3 13.415 624 - -
SUL AMERICA UNT SULA11 11.816 524 20.536 1.231
CYRELA COM-CCP ON CCPR3 12.349 169 42.696 1.085
ALIANSCE SONAE ON ALSO3 - - 26.631 1.335
ENGIE BRASIL ON EGIE3 - - 18.739 952
LINX ON LINX3 - - 23.839 844
B2W DIGITAL ON BTOW3 - - 11.634 731
LOJAS MARISA ON AMAR3 - - 46.800 622
CVC BRASIL ON CVCB3 - - 13.098 574
SANTANDER BRASIL UNT SANB11 - - 10.400 515
CEMIG  PN CMIG4 - - 35.513 490
HELBOR ON HBOR3 - - 100.134 456
EVEN   ON EVEN3 - - 24.638 383
COGNA ON COGN3 - - 33.341 381
BR MALLS PAR ON BRML3 - - 20.100 363
LOJAS AMERIC ON LAME3 - - 18.400 362
CIELO ON CIEL3 - - 41.900 351
BRASKEM PN BRKM5 - - 11.520 344
AZUL  PN AZUL4 - - 4.800 280
NEOENERGIA  ON NEOE3 - - 8.318 207
EZTEC  ON EZTC3 - - 3.548 184
GOL PN GOLL4 - - 5.004 184
CESP  PN CESP6 - - 5.325 170
MARFRIG ON MRFG3 - - 15.900 158
CCR SA   ON CCRO3 - - 3.704 70
LOJAS AMERICANAS DP LAME2 - - 268 3
Títulos Públicos - 10.982 1.603
Contas a Pagar/Receber - 1.912 (550)

Total Fundo Bradesco FF Índice Ativo
FIA 325.036 80.482
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.2. Renda variável--Continuação

b) Fundo BRAM FF Índice FIA--Continuação

O fundo exclusivo de ações BRAM FF Índice FIA compõe as carteiras do Plano
A (R$ 127.567 em 31 de dezembro de 2020 e R$29.517 em 31 de dezembro de
2019), Pano B (R$195.855 em 31 de dezembro de 2020 e R$50.640 em 31 de
dezembro de 2019) e Taesa (R$1.614 em 31 de dezembro de 2020 e R$325
em 31 de dezembro de 2019).

Os valores registrados em contas a pagar/receber que compõem as carteiras
dos fundos exclusivos de ações referem-se a juros sobre capital, dividendos,
taxas de liquidação e administração.

5.1.3. Fundos Multimercados Estruturados

O montante relativo aos fundos multimercados estruturados são representados pelo
valor de suas cotas na data do balanço, informado pelos administradores desses
fundos.

Os fundos multimercados estruturados investe seu capital em diversas classes de
ativos, dentre as mais relevantes os mercados de juros, moeda, renda fixa e renda
variável, além de poderem ter parte do seu capital em investimento no exterior, nos
termos da legislação vigente. A classificação dos seus títulos e valores mobiliários é
na categoria de títulos para negociação, com objetivo de serem negociados
frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo seu valor de mercado,
sendo que os ganhos e perdas realizadas e não realizados sobre estes títulos são
reconhecidos no resultado, afetando o valor das cotas tempestivamente.

A carteira está dividida em alocações de fundos diretamente na carteira própria e
fundos investidos por meio do fundo exclusivo CSHG FF Fundo de Investimento em
Cotas de Fundo de Investimento Multimercado, cuja composição em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, é como segue:
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5. Investimentos--Continuação

5.1. Fundos de investimentos--Continuação

5.1.3. Fundos Multimercados Estruturados--Continuação

2020 2019
Descrição Quantidade Valor Quantidade Valor

CSHG ALL SPX N FICFI 42.639 97.305 22.702 48.041
ALL VER AM 60 FICFIM 70.315 93.393 - -
ALLOC LEGACY FICFIM 47.106 65.282 25.433 31.007
ABS VERTEX CSHG FICF 25.919 63.360 25.919 61.030
ALLOC GENOA CAPI FIM 59.834 61.651 - -
CSHG ALLOC KAPITALO 51.953 60.086 13.281 15.333
CSHG ALLOC BAHIA AM 52.628 58.805
CS 2019 FICFIM CPIE 43.270 56.239 - -
CSHG ALL TRUXT MCR 25.045 32.183 24.114 29.805
LTN OVER 692 - 579
CONTAS A PAGAR/RECEBER (4) - (21)
Total CSHG FF FICFIM 588.992 185.774

Total Fundos Multimercados Exclusivos 588.992 185.774
Total Fundos Multimercados não Exclusivos 266.731 362.142
Total Fundos Multimercados 855.723 547.916

5.2. Investimentos imobiliários

Compreendem o saldo contábil dos investimentos imobiliários ao final dos exercícios de
2020 e 2019.

2020 2019
Investimentos Imobiliários Plano A Plano B Total Plano A Plano B Total

Edificações locadas a terceiros 299.381 185.658 485.039 172.735 101.246 273.981
Edificações locadas a Patrocinadora 289.966 7 289.973 415.486 88.373 503.859
Edificações para uso próprio 6.593 5.887 12.480 5.764 5.147 10.911
Participação em complexo hospitalar 37.935 - 37.935 37.732 - 37.732

Total Investimentos Imobiliários 633.875 191.552 825.427 631.717 194.766 826.483
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5. Investimentos--Continuação

5.2. Investimentos imobiliários--Continuação

A tabela abaixo demonstra as movimentações dos investimentos imobiliários no ano de
2020:

Valor em
31/12/2019

Adições/
Baixas Aluguéis Transferência Reavaliação

Valor em
31/12/2020Investimentos Imobiliários

Edificações para renda 273.981 - 660 220.528 (10.130) 485.039
Edificações locadas a
Patrocinadora 503.859 3.045 (1.358) (220.528) 4.955 289.973
Edificações para uso próprio 10.911 - - - 1.569 12.480
Complexo Hospitalar 37.732 - (200) - 403 37.935

Total Investimentos Imobiliários 826.483 3.045 (898) - (3.203) 825.427

A tabela a seguir demonstra o resultado da reavaliação dos investimentos imobiliários da
Fundação no ano de 2020, conforme laudos elaborados pela empresa Vaz de Mello
Consultoria em Avaliações e Perícias Ltda, CNPJ 25.692.583/0001-90.

O resultado dessa reavaliação resultou na contabilização de uma desvalorização de R$281
em 2020 (desvalorização de R$30.706 em 2019) na carteira do Plano A e desvalorização
de R$2.922 em 2020 (desvalorização de R$20.831 em 2019) na carteira do Plano B.

Vida útil
Remanescente

Valor em
31/12/2020

Valor em
31/12/2019Investimentos Imobiliários

Edifício Aureliano Chaves 76 430.000 440.000
Edifício Bomtempo 72 12.480 10.911
Edifico Amadeus 67 32.160 31.102
Edifício Júlio Soares 46 288.000 280.000
Edifício Tenco 52 21.665 22.853
Hospital LIFECENTER (*) 60 32.130 31.727
Subtotal Investimentos Imobiliários 816.435 816.593

Valores a Receber 8.992 9.890

Total Investimentos Imobiliários 825.427 826.483

(*) A FORLUZ detém 30,77% de participação do empreendimento imobiliário LIFECENTER.
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5. Investimentos--Continuação

5.3. Operações com participantes

Refere-se a empréstimos concedidos aos participantes, com amortização em prestações
mensais e consecutivas e de valor variável. Seus saldos incluem principal, juros e
atualizações monetárias, conforme descrito na Nota 3.

2020 2019
Operações com participantes Plano A Plano B Taesa Total Plano A Plano B Taesa Total

Empréstimos Concedidos 234.167 412.729 1.946 648.842 264.711 448.672 1.859 715.242

Total Operações com
Participantes 234.167 412.729 1.946 648.842 264.711 448.672 1.859 715.242

No ano de 2020, a Forluz promoveu uma adequação na metodologia de apuração da
provisão para créditos de liquidação duvidosa da carteira de empréstimos. Essa revisão
ocorreu no processo de renegociações dos contratos inadimplentes, que a partir de 2020
foram consideradas para efeito de reversão de provisão para perda após a completa
formalização da renegociação da dívida. Até novembro/2019, os contratos que possuíssem
parcelas em atraso e que retomassem os pagamentos antes mesmo de uma formalização
da renegociação eram retirados da provisão. Com a nova metodologia a entidade acredita
que passa a contar com uma estrutura de controles mais robusta e conservadora, ainda
mais aderente ao princípio da prudência.

A Fundação mantém um fundo constituído para cobertura de eventos de morte, cujos
recursos estão aplicados em fundos de investimentos para fazer face à garantia de
quitação do saldo devedor na ocorrência de falecimento do requerente, a ser utilizado
exclusivamente nos casos previstos no regulamento do empréstimo FORLUZ.

O cálculo para a constituição desse fundo era realizado sobre o valor total do empréstimo
multiplicado pelo número de parcelas contratadas. A partir de dezembro de 2012 a
constituição deste Fundo passou a ser feita mensalmente, aplicando-se atualmente a taxa
de 0,018% sobre o saldo devedor corrigido para os contratos concedidos a partir daquela
data. O saldo desse fundo em dezembro de 2020 é R$11.593 (R$12.368 em 31 de
dezembro de 2019).

5.4. Outros realizáveis

Refere-se a valor depositado judicialmente pelo Estado de Minas Gerais decorrente do
questionamento efetuado pela Fundação relativo ao valor de indenização recebido em
função da desapropriação do imóvel Edifício Lucas Lopes, destinado à locação, no valor de
R$ 7.496 em dezembro de 2020 (R$ 7.323 em dezembro de 2019).
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6. Exigível operacional

O exigível operacional é composto por saldos das gestões previdencial, administrativa e de
investimento. Segue abaixo a natureza dos valores registrados:

Exigível Operacional 2020 2019

Gestão Previdencial (a) 16.054 15.689
Gestão Administrativa (b) 5.184 4.707
Investimentos (c) 109 1.957
Total Exigível Operacional 21.347 22.353

(a) Gestão previdencial: se refere a benefícios com base em renda certa, obrigações com participantes e as retenções a recolher
provenientes dos benefícios e dos créditos.

(b) Gestão administrativa: refere-se a obrigações com terceiros pela prestação de serviços, despesas de pessoal e encargos, bem
como as retenções a recolher.

(c) Investimentos: estão registradas, substancialmente, as obrigações com terceiros referentes as obras realizadas no Edifício Júlio
Soares e as retenções a recolher conforme demonstrado abaixo:

Investimentos 2020 2019

Investimentos Imobiliários 94 1.824
Outras exigibilidades 15 133

IRRF - 1
INSS 9 27
ISSQN 1 46
PIS/COFINS/CSLL 5 4
IOF - 55

Total Investimentos 109 1.957

7. Exigível contingencial
2020 2019

Plano A Plano B PGA Total Plano A Plano B PGA Total
Gestão Previdencial
    Ações judiciais 35.401 5.597 - 40.998 33.623 5.206 - 38.829
Gestão Administrativa
    Ações judiciais - - 17.585 17.585 - - 17.699 17.699
Investimentos

Ações judiciais 163 - - 163 109 - - 109

Exigível Contingencial 35.564 5.597 17.585 58.746 33.732 5.206 17.699 56.637

Gestão Previdencial
    Depósitos judiciais (nota 4) 1.313 590 - 1.903 1.189 564 - 1.753
Gestão Administrativa
    Depósitos judiciais - - 17.484 17.484 - - 17.699 17.699
Depósitos Judiciais 1.313 590 17.484 19.387 1.189 564 17.699 19.452

Total Exigível Contingencial 34.251 5.007 101 39.359 32.543 4.642 - 37.185
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7. Exigível contingencial--Continuação

A Administração da Fundação mantém provisão registrada no montante de R$58.746 (R$56.637
em 31 de dezembro de 2019) para cobrir eventuais desembolsos em conexão com os
questionamentos judiciais em curso, para os quais são registradas provisões para ações cujas
perdas são consideradas prováveis na opinião de seus consultores jurídicos.

A tabela abaixo demonstra a movimentação das contingências e dos depósitos judiciais no ano
de 2020:

Movimentações
(adições/baixas/atual

izações)2019 2020

Gestão Previdencial (38.829) (2.169) (40.998)
Gestão Administrativa (17.699) 114 (17.585)
Investimentos (109) (54) (163)
Total Provisão (56.637) (2.109) (58.746)

Gestão Previdencial 1.753 150 1.903
Gestão Administrativa 17.699 (215) 17.484

Total Depósito Judicial 19.452 (65) 19.387

Total Exigível Contingencial (37.185) (2.174) (39.359)

Em 31 de dezembro de 2020 foram apuradas 386 (402 em 31 de dezembro de 2019) demandas
judiciais em que a Fundação figura como parte. Exceto quanto aos processos citados nesta nota,
a maioria deles tem probabilidade remota de causar reflexos financeiros que possam afetar a
posição patrimonial da FORLUZ significativamente, seja pela baixa probabilidade de perda ou por
dependerem da recomposição da reserva matemática pelas Patrocinadoras.

Gestão Previdenciária

A Fundação é demandada em processos judiciais de natureza cível-previdenciária relativos a
pedidos de revisão ou concessão de benefícios, os quais podem ser divididos em quatro temas
diferentes.

(1) RCM: têm como objeto a concessão de Renda Continuada por Morte, para terceiros não
previamente inscritos como beneficiários de Participante falecido, a estimativa provável de
recursos para liquidar essas discussões é de R$35.802 em 31 de dezembro de 2020
(R$33.157 em 31 de dezembro de 2019), os quais foram integralmente provisionados.
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7. Exigível contingencial--Continuação

Gestão Previdenciária--Continuação

(2) Revisão de CPA: têm como objetivo a revisão de Complementação Proporcional de
Aposentadoria do Participante, com base no reconhecimento de tempo especial para
aposentadoria pelo INSS, a estimativa provável de recursos para liquidar estas discussões é
de R$636 em 31 de dezembro de 2020 (R$1.515 em 31 de dezembro de 2019), os quais
foram integralmente provisionados.

(3) Revisão de benefício por índice de inflação: demandas que buscam a revisão de benefício
por modificação de índice de reajuste, questionando os indicadores de atualização aplicados
pela FORLUZ, a estimativa provável de recursos para liquidar essas discussões é de R$490
em 31 de dezembro de 2020 (R$404 em 31 de dezembro de 2019).

(4) Revisão de benefício em função de tíquete-alimentação: buscam o pagamento do valor
passado referente aos tíquetes-alimentação e/ou refeição, em igualdade com os
trabalhadores ativos, com a incorporação da verba na complementação de aposentadoria ou
em sua base de cálculo. A estimativa provável de recursos para liquidar essas discussões é
deR$2.165 em 31 de dezembro de 2020 (R$2.000 em 31 de dezembro de 2019), os quais
foram integralmente provisionados.

Os valores de desembolso provável apresentados nos tópicos acima, encontram-se líquidos dos
depósitos judiciais dos processos em questão no montante de R$1.903 em 31 de dezembro de
2020 (R$ 1.753 em 31 de dezembro de 2019).

A Forluz é parte em processo no qual o Autor pretende o resgate dos valores vertidos ao plano
BD ao qual era vinculado quando do desligamento da patrocinadora. O valor discutido nesse
processo, atualizado até dez/20, é R$ 4.051, que em razão do risco de perda possível, nenhuma
provisão foi constituída.

A Fundação também é parte em demanda na qual o Autor busca a revisão do benefício pela
necessidade de consideração da data de admissão quando da contratação pela Cia Mineira de
Eletricidade - CME, que afastaria o redutor etário. O valor discutido na ação se refere à diferença
para alteração do benefício de proporcional para integral e respectivo pagamento retroativo,
totalizando R$ 167 em dez/2020, que em razão do risco de perda possível, nenhuma provisão foi
constituída.

A Entidade é parte, ainda, em ação proposta pleiteando a reparação por dano material pela
ausência de alteração no regime de tributação (progressivo para regressivo) por suposto erro da
Fundação, na qual o valor discutido é de R$ 27 em dez/2020, que em razão do risco de perda
possível, nenhuma provisão foi constituída.
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7. Exigível contingencial--Continuação

Gestão Previdenciária--Continuação

A Forluz responde, além disso, por demanda na qual beneficiário questiona a cobrança do
custeio administrativo do plano A, ao argumento de que a dívida não se estenderia à RCM,
requerendo a condenação da Fundação à devolução em dobro das parcelas já descontadas, de
julho a setembro de 2017, assim como, em aditamento à inicial, quanto às subsequentes que lhe
foram feitas, sendo este, em síntese, o caso. O valor discutido é de R$ 9 (dez/2020), que em
razão do risco de perda possível, nenhuma provisão foi constituída.

Gestão Administrativa

(1) Mandado de Segurança nº 2006.38.00.012340-9 (PIS e COFINS)

A contingência de natureza administrativa, no montante de R$17.651 em 31 de dezembro de
2020 (R$17.414 em 31 de dezembro de 2019),  refere-se à ação judicial que visa ao
reconhecimento da não sujeição da FORLUZ ao recolhimento de PIS e da CONFINS sobre
as receitas decorrentes do exercício de suas atividades previstas na Lei Complementar nº
109/2001, visto que não se enquadram no conceito de faturamento constitucionalmente
previsto. Os valores questionados foram integralmente depositados judicialmente até o mês
de janeiro de 2015, cujo montante atualizado até o mês de dezembro de 2018, monta o
mesmo valor provisionado.

Com o advento da Emenda Constitucional 33/2001 e da Lei nº 12.973/2014, as contribuições
sociais em questão passaram a incidir sobre a integralidade da receita, constitucionalizando-
se a cobrança antes questionada. A partir de então, o recolhimento vem sendo realizado
mediante as guias DARFs (código de receita 4574 e 7987).

O questionamento judicial continuará em curso, no intuito de obter o reconhecimento ao
direito de repetição dos valores recolhidos no período não prescrito.

A FORLUZ obteve decisão favorável nas instâncias ordinárias. Os recursos interpostos pela
Fazenda Nacional estão pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores.

(2) Processo Tributário: Mandado de Segurança impetrado objetivando o reconhecimento da
inconstitucionalidade superveniente das contribuições ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (salário Educação) e ao INCRA, desde a
promulgação da EC 33/01, por violação ao art. 149, §2º, III, a, da Constituição da República
ou, sucessivamente, a limitação de sua base de cálculo a 20 salários mínimo vigentes, nos
termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/81. A Forluz é a impetrante, porém, a
provisão é passiva, visto que o não provimento da ação implica na obrigação de pagamento
da Entidade. O valor discutido é de R$101 em 31 de dezembro de 2020.
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7. Exigível contingencial--Continuação

Gestão Administrativa--Continuação

(3) A FORLUZ é parte em três processos na esfera administrativa (10.680.011848/2007-91,
10680.011851/2007-12 e 15504.722979/2012-19), os quais não apresentam provisão
constituída, tendo em vista que os assessores jurídicos acreditam possuir argumentos de
mérito para a defesa (perda possível).

Os processos administrativos referem-se a autuações da Receita Federal do Brasil em
função do não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
empregados e diretores a título de participação nos resultados no período de dez/1999 a
dez/2005 e no período de março a outubro de 2008. A Forluz obteve decisão favorável na
esfera administrativa para reconhecer a decadência dos débitos atinentes ao período de
12/1999 a 11/2000; Dois desses processos foram extintos na esfera administrativa, por
esgotamento das instâncias recursais e iniciarão a fase judicial, para a qual são mantidos os
prognósticos.

Em 31 de dezembro de 2020, esses processos administrativos representam o montante de
aproximadamente R$8.358 (R$8.359 em 31 de dezembro de 2019).

(4) Ação de cobrança proposta pela Cemig Saúde em face da FORLUZ, no intuito de obter o
reconhecimento ao direito de receber os valores referentes às custas e aos honorários de
sucumbência, descontados quando do repasse dos montantes auferidos no processo
nº 2000.38.00.022.533-6 (processo de matéria afeita à Cemig Saúde, que ficou sob
responsabilidade processual da  FORLUZ quando da cisão, ficando, porém, definido o
repasse de eventuais valores de êxito). O valor envolvido perfaz o montante de R$554 em 31
de dezembro de 2020 (R$514 em 2019), que em razão do risco de perda possível, nenhuma
provisão foi constituída.

(5) Ação monitória proposta pela Cemig Saúde em face da Forluz, sob alegação de atraso no
repasse das contribuições mensais na condição de Patrocinadora referente ao mês de julho
de 2019, no valor de R$ 291. Apresentado Embargos à Monitória declarando como devida a
quantia de R$ 2.402,21 (dois mil quatrocentos e dois reais e vinte e um centavos) referente a
incidência de multa, juros e correção monetária sobre os valores devidos à título de
contribuição mensal patronal. O valor envolvido perfaz o montante de R$ 342, que em razão
do risco de perda possível, não fica contingenciado.

(6) Ação ajuizada pela União Federal alegando que, em virtude da procedência da ação de
desapropriação do "Edifício Líder Center" (processo n° 2006.38.00.03999-8) e imissão na
posse no dia 29 de dezembro de 2006, não tendo a Forluz desocupado imediatamente o
imóvel, seriam devidos aluguéis com relação ao período de 6 (seis) meses em que
permaneceu no imóvel. O valor discutido é de R$1.676, que, em razão do risco de perda
possível, não fica contingenciado.
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7. Exigível contingencial--Continuação

Gestão de Investimentos

No âmbito dos investimentos realizados pela FORLUZ, ocorrem demandas judiciais atinentes aos
contratos de empréstimo a Participantes e uma relacionada a um dos ativos imobiliários da
entidade.

(1) Com relação aos contratos de empréstimo, os Participantes buscam a declaração de
extinção ou inexistência de débito, com a restituição de parcelas que entendem indevidas.
Os processos contemplam fundamentos variados, sendo os mais relevantes o falecimento do
titular e a pretensão de obstar o desconto das parcelas devidas na RCM; a suposta
extrapolação do limite de comprometimento de renda para o crédito consignado, por conta
de novos eventos ou contratos firmados pelos participantes com outras instituições
financeiras após a concessão do empréstimo FORLUZ; anulação da assunção de dívida por
herdeiro, com posterior requerimento de restituição do valor e desconto na RCM. A
estimativa de recursos para liquidar estas discussões é de R$682 em 31 de dezembro de
2020, dos quais foram provisionados R$164 (R$109 em 31 de dezembro de 2019), em razão
da chance provável de perda.

(2) Com relação ao ativo imobiliário, a Forluz propôs arbitragem na qual são discutidos os danos
contratuais decorrentes da prestação de serviços na construção do ativo, cujo valor discutido
é R$ 11.587, que, por ser um ativo contingente cujo recebimento ainda não é praticamente
certo, não fica registrado contabilmente. A demandada apresentou reconvenção, pleiteando
indenização pelas sucessivas modificações impostas nos projetos executivos, por suposta
responsabilidade da Forluz.  A reconvenção discute um valor de R$ 9.932, que em razão do
risco de perda possível, não fica contingenciado.

Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND)

A FORLUZ é parte de ação ordinária promovida pela Associação Nacional das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, a qual visa o refazimento dos cálculos
relativos à atualização das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - OFND, com a
utilização do IPC, de abril de 1990 a fevereiro de 1991, em substituição ao BTN.

A Diretoria da FORLUZ não registrou o valor, calculado em aproximadamente R$189 milhões,
por representar um ativo contingente cujo recebimento ainda não é praticamente certo.



Fundação Forluminas de Seguridade Social - FORLUZ

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

66

8. Patrimônio social

8.1. Planos de benefício A e B

As provisões matemáticas dos Planos foram apuradas tecnicamente, conforme abaixo:

 Provisão Matemática de Benefícios Concedidos - corresponde ao total dos compromissos
futuros do Plano, atuarialmente e/ou financeiramente calculado, em relação aos atuais
assistidos.

 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder:
- Plano B, corresponde ao saldo de conta total acumulado dos participantes ativos.
- Plano A, corresponde ao total dos compromissos futuros do Plano, atuarialmente

calculado, em relação aos atuais participantes ativos.

O montante das reservas matemáticas consignadas no balanço patrimonial foi determinado
pela consultoria externa Prevue, responsável técnico atuarial pelos planos previdenciários
da Forluz, de acordo com os pareceres dos Planos A e B, datados de 15 e 6 de fevereiro
de 2021, respectivamente. A data-base dos dados foi 31 de dezembro de 2020 tanto para
os compromissos com componente atuarial quanto para a parcela financeira, conforme
abaixo:

Plano A Plano B
Saldo em
31/12/2020

Saldo em
31/12/2019

Patrimônio Social 7.405.040 11.130.690 18.535.730 17.803.544
Provisões Matemáticas 8.393.856 11.082.697 19.476.553 18.455.225

Benefícios Concedidos 8.355.907 6.396.447 14.752.354 13.811.977
Contribuição Definida - 3.928.780 3.928.780 3.508.616
Benefício Definido 8.355.907 2.467.667 10.823.574 10.303.361

Benefícios a Conceder 37.949 4.686.250 4.724.199 4.643.248
Contribuição Definida - 4.686.250 4.686.250 4.600.267

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador - 1.942.454 1.942.454 1.882.508
     Saldo de Contas - Parcela Participante - 2.743.796 2.743.796 2.717.759
Benefício Definido 37.949 - 37.949 42.981

Equilíbrio Técnico (1.011.301) (45.504) (1.056.805) (761.340)

Resultados Realizados (1.011.301) (45.504) (1.056.805) (761.340)
Déficit Técnico Acumulado (1.011.301) (45.504) (1.056.805) (761.340)

Fundos 22.485 93.497 115.981 109.659
Fundo Previdencial - 75.049 75.049 69.181
Fundo Administrativo 18.301 11.072 29.372 28.142
Fundo de Investimento 4.184 7.376 11.560 12.336
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8. Patrimônio social--Continuação

8.1. Planos de benefício A e B--Continuação

Além das provisões acima mencionadas, o Plano B possui um fundo constituído em 31 de
dezembro de 2020, denominado fundo de risco, no montante de R$ 75.049 (R$ 69.181 em
31 de dezembro de 2019).

O fundo de cobertura de risco foi estabelecido durante o exercício de 2010, originado pelos
recursos remanescentes das contribuições de risco do Plano para o financiamento dos
benefícios MAI (Melhoria de Aposentadoria por Invalidez) e RCM (Renda Continuada por
Morte). Este Fundo será utilizado para abatimento de contribuições futuras dos benefícios
de risco, e terá seu valor segregado entre os participantes optantes ou não pela regra de
cálculo de benefícios de risco (MAI).

As principais hipóteses adotadas nos cálculos atuariais foram:

2020 2019
Taxa de juros
   Plano A 5,70% 6,00%

Plano B 5,30% 5,30%
Fator de capacidade de benefícios
   Plano A 98,66% 98,00%
   Plano B 98,66% 98,00%
Tábua de mortalidade geral
   Plano A AT 2000 M Des. 10,00% AT 2000 M Des. 10,00%

Plano B AT 2000 M Des. 20,00% AT 2000 M Des. 20,00%
Tábua entrada em invalidez
   Plano A - -
   Plano B Álvaro Vindas Des. 30,00% Álvaro Vindas Des. 30,00%
Tábua mortalidade inválidos
   Plano A AT 49 AT 49
   Plano B MI-85F MI-85F
Composição familiar
   Plano A Dados reais Dados reais
   Plano B Dados reais Dados reais

As premissas atuariais refletem o comportamento demográfico da massa de participantes
dos planos previdenciários e não sofreram alterações para a avaliação de 2020, conforme
apresentado na tabela acima.
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8. Patrimônio social--Continuação

8.1. Planos de benefício A e B--Continuação

As Gerências de Atuária e Seguridade e de Renda Variável e Macroalocação elaboraram
estudo para definição da taxa de juros nos Planos A e B levando-se em consideração a
convergência/aderência do fluxo de pagamento de benefícios (data base 31 de dezembro
do exercício social e fluxos anuais posicionados ao final de cada exercício e ser projetados
até a data estimada de pagamento do último benefício do Plano) com as aplicações dos
recursos garantidores, considerando o montante de ativos de investimento por segmento
de aplicação, fluxo projetado de investimentos e desinvestimentos, fluxo de receitas com
juros, cupons, dividendos, aluguéis, vendas de ativos e outras receitas em conformidade
com a Instrução PREVIC nº 23/15 e Resolução CGPC nº 18/06 e suas alterações
posteriores.

Desse modo, observando-se a modalidade dos Planos A (benefício definido) e B
(contribuição variável), a convergência das durations do ativo e passivo, o casamento do
fluxo de ativos versus fluxo de pagamento de benefícios e dado o estoque atual de ativos
por segmento de aplicação, as taxas de convergência apresentadas nos estudos
resultaram em 5,34% a.a. para o Plano B e 6,06% a.a. para o Plano A, sendo essa,
superior à taxa máxima permitida para o referido plano de benefícios. Por segmento de
aplicação, as taxas de convergência apresentadas nos estudos resultaram em 6,04% a.a.
para o Plano A e 5,78% a.a. para o Plano B.

Nesse sentido, para fins de mensuração dos compromissos atuariais da avaliação atuarial
2020, o atuário responsável pelos planos, recomendou a manutenção da taxa de 5,30%
a.a. no Plano B, e a redução da taxa para 5,70% no Plano A, tendo em vista que, pelo
estudo realizado, o limite superior aceitável pela Portaria PREVIC 337/2020 é de 5,705%
a.a..

8.2. Plano de benefício TAESAPREV

O montante das reservas técnicas consignadas no balanço patrimonial foi determinado pelo
atuário interno da FORLUZ, responsável técnico do Plano. A data-base dos dados é 31 de
dezembro de 2020, conforme abaixo:
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8. Patrimônio social--Continuação

8.2. Plano de benefício TAESAPREV--Continuação

Saldo em
31/12/2020

Saldo em
31/12/2019

Patrimônio Social 54.120 45.063
Provisões Matemáticas 53.954 44.954
Benefícios Concedidos 179 -
Contribuição Definida 179 -

Saldo de Conta de Assistidos 179 -

Benefícios a Conceder 53.775 44.954
Contribuição Definida 53.775 44.954
Valor Atual das Contribuições Futuras do Patrocinador 23.698 19.968
Valor Atual das Contribuições Futuras do Participante 30.077 24.986

Fundos 166 109
Fundo Administrativo 131 77
Fundo de Investimentos 35 32

Considerando a modalidade do Plano - Contribuição Definida, inexistem hipóteses atuariais
para mensuração dos compromissos do Plano, sendo os benefícios financiados através do
método de financiamento Capitalização Financeira.

9. Avaliação atuarial dos planos de benefícios previdenciários

9.1. Plano A

9.1.1. Dos resultados da avaliação atuarial e ajuste de precificação

A avaliação atuarial do Plano Saldado de Benefícios Previdenciários (Plano A)
posicionada em 31 de dezembro de 2020 foi elaborada pelo responsável técnico do
Plano considerando-se as premissas, hipóteses e dados mencionados no parecer
atuarial.

Apresentamos abaixo os resultados das Provisões Matemáticas, Fundos,
Patrimônio de Cobertura do Plano e Ajuste de Precificação, em 31 de dezembro de
2020:
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9. Avaliação atuarial dos planos de benefícios previdenciários--Continuação

9.1. Plano A--Continuação

9.1.1. Dos resultados da avaliação atuarial e ajuste de precificação--Continuação

Patrimônio de Cobertura do Plano 7.382.555
Provisões Matemáticas 8.393.856

Benefícios Concedidos 8.355.907
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 8.355.907
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 7.140.800
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 1.215.107

Benefícios a Conceder 37.949
Benefício a Conceder Estruturado em Regime de Capitalização 37.949
Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 37.949

Equilíbrio Técnico (1.011.301)
Resultados Realizados (1.011.301)
Déficit Técnico Acumulado (1.011.301)

Ajuste de Precificação 356.752
Déficit Técnico Acumulado (após ajuste de precificação) a equacionar (654.549)

Equacionamento mínimo 251.644
Parcela Superior ao Limite Déficit Técnico (402.905)

Conforme pode ser observado acima, o atuário responsável indicou a existência de
Déficit Técnico Contábil e Déficit Técnico Ajustado de R$ 1.011.301 e R$ 654.549,
respectivamente, equivalentes a 12,05% e 7,80% das provisões matemáticas
existentes em 31 de dezembro de 2020, as quais totalizam R$ 8.393.856. O ajuste
de precificação apresentado acima, que montou R$ 356.752 foi apurado por meio
do sistema Venturo - DPAP disponibilizado na página da PREVIC conforme Nota
17.

Adicionalmente, assinalamos que a FORLUZ realiza internamente estudos
periódicos de ALM através de sistema contratado de empresa especializada, a fim
de acompanhar o Plano. Nessas oportunidades, é possível monitorar o caixa do
Plano A e atestar a capacidade financeira para manter os títulos até o vencimento.
Considerando as premissas da Política de Investimentos de 2020, com o
equacionamento de déficits futuros.

Também no mencionado sistema disponibilizado pelo órgão fiscalizador, calculou-
-se a duration (média dos prazos de pagamentos de benefícios líquidos de
contribuições, ponderada pelo valor presente dos fluxos) do Plano, resultando em
8,80 anos (base de cálculo: 31 de dezembro de 2020).
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9. Avaliação atuarial dos planos de benefícios previdenciários--Continuação
9.1. Plano A--Continuação

9.1.2. Do equacionamento do déficit do Plano

Na apuração de resultado para fins de verificar a necessidade de equacionamento
de déficit, conforme disposto na Resolução CNPC nº 30/18, que revogou a
Resolução CGPC nº 26/08,

(vide formulação abaixo), deverá ser elaborado plano de equacionamento até o final
do exercício subsequente, devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo da
Fundação:

Limite de Déficit Técnico = 1% x (duração passivo - 4) x Provisão Matemática

Desse modo, considerando os resultados e a duration do Plano, tem-se o seguinte
resultado para o plano A:

Déficit Técnico após ajuste da precificação - Limite de Déficit Técnico = Equacionamento mínimo

-R$ 654.549 - 1% x (8,80 - 4) x R$ 8.393.857 = - R$ 251.644

Face ao exposto, conclui-se que o Plano A encontra-se deficitário atuarialmente em
R$ 654.549 (déficit após ajuste de precificação), sendo necessário equacionar no
mínimo R$ 251.644, segundo a legislação. Dessa maneira, será necessário
apresentar até o final do exercício de 2021 um plano de equacionamento, tendo
como vigência o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após aprovação do Conselho
Deliberativo.

9.1.3. Meta atuarial x rentabilidade auferida

A meta atuarial do Plano em 2020 foi de 10,79%, (IPCA/IBGE + 6,00% a.a.),
enquanto a rentabilidade auferida foi de 10,44%, ou seja, 0,32% abaixo da exigência
atuarial.

9.2. Plano B

9.2.1. Dos resultados da avaliação atuarial e ajuste de precificação

A avaliação atuarial do Plano Misto de Benefícios Previdenciários (Plano B)
posicionada em 31 de dezembro de 2020 foi elaborada pelo responsável técnico do
Plano considerando-se as premissas, hipóteses e dados mencionados no parecer
atuarial.
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9. Avaliação atuarial dos planos de benefícios previdenciários--Continuação

9.2. Plano B--Continuação

9.2.1. Dos resultados da avaliação atuarial e ajuste de precificação Continuação

Apresentamos abaixo os resultados das Provisões Matemáticas, Fundos,
Patrimônio de Cobertura do Plano e Ajuste de Precificação, em 31 de dezembro de
2020:

PLANO B
Patrimônio de Cobertura do Plano 11.037.193
Provisões Matemáticas 11.082.697

Benefícios Concedidos 6.396.447
Contribuição Definida 3.928.780

Saldo de Conta de Assistidos 3.928.780
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capitalização 2.467.667

Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 1.897.594
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados 570.073

Benefícios a Conceder 4.686.250
Contribuição Definida 4.686.250

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador 1.942.454
Saldo de Contas - Parcela Participante 2.743.796

Equilíbrio Técnico (45.504)
Resultados Realizados (45.504)
Superávit Técnico Acumulado (45.504)

Ajuste de Precificação 61.409
Superávit Técnico Acumulado após ajuste de precificação 15.905

Conforme pode ser observado acima, o atuário responsável indicou a existência de
Déficit Técnico Contábil e Superávit Técnico Ajustado de R$ 45.504 e R$ 15.905,
respectivamente, equivalentes a 1,84% e 0,64% das provisões matemáticas
(parcela Benefício Definido) existentes em 31 de dezembro de 2020, as quais
totalizam R$ 2.467.667. O ajuste de precificação apresentado acima, que montou
R$61.409 foi, apurado por meio do sistema Venturo - DPAP disponibilizado na
página da PREVIC conforme Nota 17.
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9. Avaliação atuarial dos planos de benefícios previdenciários--Continuação

9.2. Plano B--Continuação

9.2.1. Dos resultados da avaliação atuarial e ajuste de precificação--Continuação

Adicionalmente, impõe-se assinalar que a FORLUZ realiza internamente estudos
periódicos de ALM através de sistema contratado de empresa especializada, a fim
de acompanhar o Plano. Nestas oportunidades, é possível monitorar o caixa do
Plano B e atestar a capacidade financeira para manter os títulos até o vencimento.
Nesse sentido, os resultados do estudo de ALM do Plano B, que compõe a Política
de Investimento de 2020, evidenciam que o Plano tem condições financeiras de
manter seus títulos até o vencimento.

Também no mencionado sistema disponibilizado pelo órgão fiscalizador, calculou-se
a duration (média dos prazos de pagamentos de benefícios líquidos de
contribuições, ponderada pelo valor presente dos fluxos) do Plano, resultando em
10,83 anos (base de cálculo: 31 de dezembro de 2020).

9.2.2. Do superávit do Plano

Tendo em vista que o resultado superavitário apresentado no item 9.2.1. é fruto da
soma do ajuste de precificação ao resultado deficitário do Plano, não há o que se
falar em constituição de reserva de contingência.

9.2.3. Meta atuarial x rentabilidade auferida

A meta atuarial do Plano em 2020 atingiu o percentual de 10,06% (IPCA-IBGE +
5,30% a.a.), enquanto a rentabilidade apurada para o benefício vitalício foi de
9,05%, ou seja, 0,91% abaixo da exigência atuarial.

9.3. Plano Taesaprev

A avaliação atuarial da FORLUZ em 31 de dezembro de 2020, elaborada por atuário
interno, responsável técnico do Plano, indicou a existência de patrimônio equivalente a R$
53.954 equivalente ao total dos saldos de conta de aposentadoria dos participantes ativos e
assistidos.

O atuário indicou a inexistência de déficit ou superávit técnico em função da modalidade de
Plano (Contribuição Definida), onde os recursos garantidores são equivalentes ao saldo de
conta composto pelos participantes.
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10. Fundo Administrativo

O Fundo Administrativo é constituído no Plano de Gestão Administrativa - PGA, em conformidade
com a Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro
de 2009 e posteriores alterações, pelas receitas oriundas da Gestão Previdencial e de
Investimentos, do resultado dos Investimentos Administrativos e Receitas Diretas da Gestão
Administrativa, deduzidas das despesas e contingências administrativas. Tem a finalidade de
garantir a manutenção da estrutura administrativa da Fundação.

Os critérios utilizados na alocação das despesas para os exercícios de 2020 e de 2019,
devidamente aprovados pelo Conselho Deliberativo, tiveram como base a característica principal
de cada centro de responsabilidade da estrutura funcional da FORLUZ.

O Conselho Deliberativo da FORLUZ aprovou, na sua 391ª reunião, em 11 de dezembro de
2019, que o limite para o custeio administrativo de 2020 seja no máximo correspondente à taxa
de carregamento, percentual incidente sobre a soma das contribuições e dos benefícios dos
Planos no ano que se referir. No ano de 2020 a taxa de carregamento foi de 1,74% (1,85% em
2019), estando assim dentro do limite previsto na legislação vigente.

O saldo do Fundo Administrativo em 31 de dezembro de 2020 é de R$29.504 (R$28.219 em 31
de dezembro de 2019), conforme apresentado na Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa consolidada.

As contribuições das patrocinadoras para fazer face às despesas administrativas são efetuadas
conforme os critérios mencionados na Nota 3.

11. Instrumentos financeiros

O processo de gestão de riscos na FORLUZ contempla a identificação, análise, mensuração,
tratamento e monitoramento dos riscos de mercado, contraparte, atuariais (liquidez), legais,
operacionais e sistêmicos, estando suas principais diretrizes estabelecidas na Política de
Investimentos de cada Plano de benefícios. Alinhado a essas diretrizes, o Modelo Proprietário de
Riscos da Fundação detalha processos de análises e de limitação de perdas, assim como outras
técnicas de acompanhamento das posições, como medidas de controle de risco e retorno dos
investimentos.
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12. Cobertura de seguros (não auditado)

A FORLUZ adota a política de exigir de seus locatários a contratação de cobertura de seguros
para os bens de investimentos imobiliários sujeitos a riscos, por montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. O valor
contábil segurado está registrado nos investimentos imobiliários apresentados na Nota 5. As
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
de demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos
auditores independentes. A cobertura dos imóveis por segmentos em 31 de dezembro de 2020 e
2019 ficou assim demonstrada:

2020 2019
Valor

segurado
Valor

contábil
Valor

segurado
Valor

contábilInvestimentos Imobiliários

Edificações locadas a terceiros 385.452 483.825 238.375 273.426
Edificações para uso próprio 9.360 12.480 8.199 10.911
Edificações locadas a Patrocinadora 230.400 288.000 404.722 500.529
Participação em complexo hospitalar 24.098 32.130 20.168 31.727
Total 649.310 816.435 671.464 816.593

13. Rendimento dos planos previdenciários

Os recursos garantidores das reservas matemáticas apresentaram as seguintes rentabilidades
nominais líquidas em 2020 e 2019:

2020 2019

Rentabilidade RMA
Rentabilidade X

RMA Rentabilidade RMA
Rentabilidade X

RMA

Plano A 10,44 10,79 -0,32 11,69 10,56 1,02
Plano B 9,05 10,06 -0,91 11,08 9,83 1,14
Plano Taesaprev 7,55 11,71

O Plano Taesaprev, por ser um plano de Contribuição Definida, não existe meta atuarial
estipulada, tendo como parâmetro de rentabilidade o CDI, no ano de 2020, apresentou um
retorno de 273% do CDI (196% em 2019).
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13. Rendimento dos planos previdenciários--Continuação

Plano B - Rendimento por perfis de investimentos

2020 2019

Rentabilidade
Rentabilidade X

RMA Rentabilidade
Rentabilidade X

RMA

Ultraconservador 10,13 0,07 8,50 0,85
Conservador 9,59 -0,42 10,62 1,06
Moderado 8,57 -1,35 13,81 1,37
Agressivo 6,02 -3,67 19,24 1,91
Cotas 9,59 -0,42 10,63 1,06
Vitalício 8,92 -1,03 10,85 1,08
Plano B - Total 9,05 -0,91 11,08 1,10

14. Recolhimento de tributos

Imposto de renda - com o advento da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, a partir de
1o de janeiro de 2005 as entidades fechadas de previdência complementar estão dispensadas do
recolhimento do Imposto de Renda sobre os rendimentos financeiros dos recursos das provisões
matemáticas, reservas técnicas e fundos dos Planos de benefícios, incluindo, por meio da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, o rendimento financeiro dos fundos administrativos.

A referida Lei dispõe sobre a tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário,
facultando aos participantes dos planos de benefícios, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável a opção por regime de tributação denominado
Regressivo. Em 30 de dezembro de 2020, a Forluz apresentou denúncia espontânea junto à

Receita Federal do Brasil, efetuando recolhimento de R$ 3.364 em virtude da incorreção na
retenção do imposto de renda retido na fonte, de um determinado conjunto de participantes dos
planos B e Taesa que optaram pela tabela regressiva do imposto de renda, nos últimos 5 anos.
Tal fato, foi registrado no plano de gestão administrativa até que seja decidido sobre a
possibilidade de recuperação desse crédito.

PIS/COFINS - são calculados às alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente, sobre as receitas
administrativas (receita bruta excluídos, entre outros, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgate, limitados aos rendimentos das aplicações proporcionados pelos ativos garantidores das
reservas técnicas e pela parcela das contribuições destinadas à constituição de reservas
técnicas).

Os valores a título de PIS e COFINS estavam sendo questionados judicialmente até dezembro
de 2014, conforme apresentado na Nota 7.
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15. Consolidação das demonstrações financeiras

Em atendimento aos dispostos nos itens 28 e 29 da Instrução SPC 34, de 24 de setembro de
2009, as demonstrações financeiras devem ser apresentadas por Plano de benefícios e
consolidadas. A consolidação é efetuada utilizando o balancete auxiliar, anulando os valores a
pagar e a receber entre Planos; participação do fundo administrativo nos Planos Previdenciais;
superávit e déficit técnico, dentre outros.

A Fundação efetuou a consolidação das demonstrações financeiras de 2020 conforme abaixo:

Plano A Plano B
Plano

Taesaprev PGA Consolidado
Ativo
Gestão previdencial - - - - -

Outros Realizáveis - - - - -

Gestão Administrativa 18.301 11.072 131 (29.504) -
Participação no PGA 18.301 11.072 131 (29.504) -

Total Ativo 18.301 11.072 131 (29.504) -

Plano A Plano B
Plano

Taesaprev PGA Consolidado
Passivo
Gestão previdencial - - - - -

Outros Exigibilidades - - - - -

Fundos Administrativos (18.301) (11.072) (131) 29.504 -
Participação no PGA (18.301) (11.072) (131) 29.504 -

Total Passivo (18.301) (11.072) (131) 29.504 -

Plano A Plano B Consolidado

Superávit Técnico acumulado - - -
(-) Déficit Técnico acumulado (1.011.301) (45.504) (1.056.805)

Patrimônio Social (1.011.301) (45.504) (1.056.805)
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16. Partes relacionadas
16.1. Transações de receitas

Abaixo, demonstramos o sumário das transações com as Patrocinadoras:
2020 2019

Plano A Plano B Taesa PGA Consolidado Plano A Plano B Taesa PGA Consolidado
Ativo
Contribuição Normal - 26.270 2.634 28.904 - 24.265 - 2.538 26.803
Cemig, Cemig GT e Cemig D - 24.629 - 2.622 27.251 - 23.155 - 2.522 25.677

 Gasmig - 1.415 - 8 1.423 - 909 - 7 916
Cemig Saúde - 154 - 4 158 - 170 - 4 174

 Sá Carvalho - 20 - - 20 - 16 - 0 16
 Rosal - 18 - - 18 - 15 - 0 15
 Efficientia - 34 - - 34 - - - 5 5

Contribuição Contratada (Cemig,
Cemig GT e Cemig D) 1.178.682 - - - 1.178.682 1.119.781 - - - 1.119.781

Aluguéis (Cemig, Cemig GT e Cemig
D) 1.966 7 - - 1.973 2.714 597 - - 3.311

-
Investimentos
Debêntures Patrocinadoras 125.962 212.469 - - 338.431 160.594 239.645 692 400.931
Ações Grupo Cemig (1) 1.707 2.621 - - 4.328 13.901 5.514 3 19.418
Fundos de Investimentos em
Participações (2) 170.907 - - - 170.907 152.708 - - 152.708

Outros Ativos Grupo Econômico (3) 16.336 24.598 369 - 41.303 30.551 39.780 1.096 71.427

Receitas
Contribuição Normal - 222.014 5.883 30.436 258.333 - 196.952 5.318 30.043 232.313
 Cemig, Cemig GT e Cemig D - 212.459 - 30.175 242.634 - 188.841 - 29.795 218.636

 Gasmig - 7.060 - 92 7.152 - 5.750 - 78 5.828
 Cemig Saúde - 1.275 - 44 1.319 - 1.272 - 49 1.321
Sá Carvalho - 155 - 4 159 - 121 - 4 125
Rosal - 130 - 2 132 - 138 - 2 140

 Taesa - - 5.883 115 5.998 - - 5.318 110 5.428
 Efficientia - 402 - - 402 - 372 - 2 374
 Indi - 533 - 4 537 - 458 - 3 461

Contribuição Contratada (Cemig,
Cemig GT e Cemig D) 268.369 - - - 268.369 110.207 - - - 110.207

Aluguéis (Cemig, Cemig GT e Cemig D) 31.908 6.031 - - 37.939 40.193 11.145 - - 51.338

(1) Ações em carteira própria e fundos de investimentos.

(2) Participação nos FIPs Malbec e Melbourne, detentores de ações Santo Antônio Energia S.A., através dos veículos de investimentos SAAG e MESA, estes últimos apenas no
Plano A.

(2.1) A fundação possui contrato que contém a opção de venda da totalidade da sua participação, precificado em suas demonstrações financeiras a valor justo com objetivo
de garantir a rentabilidade fixada em IPCA + 7% aa, junto à Patrocinadora Cemig GT.

(3) São considerados os ativos de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico das patrocinadoras Cemig, Cemig GT e Cemig D, incluindo grupo Andrade Gutierrez
S.A.

16.2. Remuneração do pessoal chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os Conselheiros e os Diretores. Os Conselheiros
não são remunerados pela fundação. Quanto aos dirigentes, três são remunerados
diretamente pela fundação e os seus custos são registrados em conta específica, já o
quarto dirigente é remunerado pela fundação, através de reembolso à Patrocinadora. O
total dos custos dessas remunerações foi de  R$3.112 em 31 de dezembro de 2020, sendo
R$2.680 de salário e a remuneração variável será apurada para pagamento em 2021 com
valor provisionado de R$ 432 (R$ 2.633 em 2019 de salário e não houve o pagamento de
remuneração variável referente ao ano de 2019).
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17. Informações complementares - ajuste de precificação

A Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, revogou a Resolução CGPC nº 18, de 28
de março de 2006 e a Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008, estabelecendo novas
condições e procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência
complementar na apuração do resultado, destinação e utilização de superávit técnico e no
equacionamento de déficit técnico dos Planos de benefícios de caráter previdenciário.

A PREVIC emitiu, em 23 de outubro de 2020, a Instrução Normativa nº 33, tratando das questões
da Resolução CNPC nº 30/2018, principalmente quanto aos critérios e procedimentos para
cálculo do ajuste de precificação dos títulos públicos federais para fins de equacionamento de
déficit técnico e para utilização ou destinação de superávit técnico.

Dentre os critérios elencados pela referida Instrução, o artigo 10º, prevê que os títulos utilizados
para fins de ajuste em um exercício, não poderão ser excluídos do cálculo nos exercícios
subsequentes, exceto quando não atenderem aos requisitos constantes nos incisos I a VI,
listados abaixo:

(I) Estejam classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento;
(II) Tenham por objetivo o pagamento dos benefícios a conceder e concedidos com valor ou

nível previamente estabelecidos e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a
assegurar sua concessão e manutenção, bem como dos benefícios concedidos que
adquiriram característica de benefício definido na fase de concessão;

(III) O valor presente do fluxo dos títulos públicos federais objetos do ajuste, principal e juros,
seja igual ou inferior ao valor presente do fluxo de pagamento de benefícios;

(IV) O valor presente do fluxo remanescente dos títulos públicos federais objetos do ajuste
(principal e juros) seja igual ou inferior ao valor presente do fluxo remanescente de
pagamento de benefícios, apurados anualmente para todo o período do fluxo;

(V) A duração do fluxo dos títulos públicos federais objetos do ajuste seja inferior à duração do
fluxo de pagamento de benefícios; e

(VI) Esteja demonstrada a capacidade financeira de atendimento às necessidades de liquidez do
plano de benefícios.

O ajuste de precificação positivo ou negativo deve ser discriminado em Informações
Complementares da Demonstração do Ativo Líquido do Plano de Benefícios - DAL, de cada
Plano de benefícios, para apuração do equilíbrio técnico ajustado.
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17. Informações complementares - ajuste de precificação--Continuação

Esse ajuste corresponde à diferença entre o valor contábil dos títulos federais atrelados a índice

considerando a taxa de juros anual utilizada na respectiva avaliação atuarial de 5,70% para o
Plano A e 5,30% para o Plano B.  Os títulos que estão sujeitos ao referido ajuste são aqueles que
tenham por objetivo o pagamento dos benefícios a conceder e concedidos com valor ou nível
previamente estabelecidos e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar
sua concessão e manutenção, bem como dos benefícios concedidos que adquiriram
característica de benefício definido na fase de concessão.

Plano A

O ajuste de precificação dos títulos públicos em 31 de dezembro de 2020 do Plano A resultou em
um valor positivo de R$ 356.752 mil

Ativo

Taxa de
aquisição

Vencimento Quantidade

PU de aquisição
31/12/2020

PU recalculado
31/12/2020 Vr. contábil

31/12/2020
Vr. ajustado
31/12/2020

Valor do
ajuste(ao ano) (em reais) (em reais)

NTN-B 7,32% 15/08/2024 234.744 3.360,99 3.530,48 788.972 828.760 39.788
NTN-B 7,31% 15/08/2030 95.401 3.204,83 3.574,43 305.744 341.004 35.260
NTN-B 4,03% 15/08/2030 6.800 4.022,28 3.574,43 27.352 24.306 (3.046)
NTN-B 4,02% 15/08/2030 50 4.023,58 3.574,43 201 179 (22)
NTN-B 4,03% 15/08/2030 19.200 4.022,28 3.574,43 77.228 68.629 (8.599)
NTN-B 4,04% 15/08/2030 5.150 4.019,39 3.574,43 20.700 18.408 (2.292)
NTN-B 4,01% 15/08/2030 10.000 4.028,07 3.574,43 40.281 35.744 (4.537)
NTN-B 4,02% 15/08/2030 50 4.023,58 3.574,43 201 179 (22)
NTN-B 4,04% 15/08/2030 4.850 4.019,39 3.574,43 19.494 17.336 (2.158)
NTN-B 4,03% 15/08/2030 11.610 4.022,35 3.574,43 46.699 41.499 (5.200)
NTN-B 4,28% 15/08/2030 9.400 3.949,97 3.574,43 37.130 33.600 (3.530)
NTN-B 4,20% 15/08/2030 20.000 3.972,63 3.574,43 79.453 71.489 (7.964)
NTN-B 7,37% 15/05/2035 177.660 3.052,82 3.549,74 542.363 630.647 88.284
NTN-B 7,29% 15/08/2040 325.433 3.055,35 3.620,30 994.312 1.178.166 183.854
NTN-B 7,35% 15/05/2045 44.369 2.945,44 3.585,54 130.686 159.087 28.401
NTN-B 7,24% 15/08/2050 27.475 2.999,16 3.647,73 82.402 100.221 17.819
NTN-B 6,00% 15/08/2050 5.000 3.504,56 3.647,73 17.523 18.239 716

Total 3.210.741 3.567.493 356.752

Considerando que os requisitos não foram totalmente atendidos pelas carteiras informadas no
exercício anterior, em função da duração dos fluxos dos títulos ser superior a duração do fluxo de
pagamento de benefícios, foram excluídos os seguintes títulos para enquadramento aos referidos
critérios:

Ativo
Taxa de aquisição

(ao ano) Vencimento
Quantidade excluída

2020

NTN-B 6,00% 15/08/2050 5.000
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17. Informações complementares - ajuste de precificação--Continuação

Plano B

Em relação ao Plano B, somente a parcela de benefício vitalícia tem o custeio determinado
atuarialmente. Considerando o fato de a gestão dos ativos ser realizada por meio de uma única
carteira, ou seja, não há segregação real dos títulos, a divisão dos títulos públicos federais
atrelados a índices de preços, para apuração do referido ajuste, foi feita observando a proporção
do passivo vitalício em relação ao passivo total do Plano, com posição em 31 de dezembro de
2020, cujo percentual de rateio ficou em 22,27%, aplicado sobre a quantidade dos ativos em
carteira, resultando no montante de R$61.409 mil, conforme demonstrado a seguir:

Ativo

Taxa de
aquisição

Vencimento Quantidade

PU de aquisição
31/12/2020

PU recalculado
31/12/2020 Vr. contábil

31/12/2020
Vr. ajustado
31/12/2020

Valor
do ajuste(ao ano) (em reais) (em reais)

NTN-B 6,33% 15/05/2023 3.281,00 3.425,22 3.499,64 11.238 11.482 244
NTN-B 6,30% 15/05/2023 9.115,00 3.426,92 3.499,64 31.236 31.899 663
NTN-B 6,46% 15/05/2023 2.085,00 3.415,67 3.499,64 7.122 7.297 175
NTN-B 7,18% 15/05/2023 2.279,00 3.365,40 3.499,64 7.670 7.976 306
NTN-B 7,09% 15/05/2023 2.666,00 3.371,40 3.499,64 8.988 9.330 342
NTN-B 7,52% 15/05/2023 2.427,00 3.341,45 3.499,64 8.110 8.494 384
NTN-B 6,32% 15/08/2024 1.458,00 3.464,45 3.574,03 5.051 5.211 160
NTN-B 6,32% 15/08/2024 1.837,00 3.464,50 3.574,03 6.364 6.565 201
NTN-B 5,34% 15/08/2030 18.170,00 3.664,99 3.675,24 66.593 66.779 186
NTN-B 5,30% 15/08/2030 3.809,00 3.676,45 3.675,24 14.004 13.999 (5)
NTN-B 5,66% 15/08/2030 2.268,00 3.584,22 3.675,24 8.129 8.335 206
NTN-B 6,07% 15/08/2030 3.031,00 3.483,91 3.675,24 10.560 11.140 580
NTN-B 5,35% 15/08/2030 1.524,00 3.662,43 3.675,24 5.582 5.601 19
NTN-B 5,35% 15/08/2030 755,00 3.662,43 3.675,24 2.765 2.775 10
NTN-B 7,66% 15/05/2035 273,00 2.974,18 3.685,39 812 1.006 194
NTN-B 6,16% 15/05/2035 4.558,00 3.400,49 3.685,39 15.499 16.798 1.299
NTN-B 6,05% 15/05/2035 4.022,00 3.435,71 3.685,39 13.818 14.823 1.005
NTN-B 6,32% 15/05/2035 2.279,00 3.352,58 3.685,39 7.641 8.399 758
NTN-B 6,89% 15/05/2035 4.558,00 3.183,97 3.685,39 14.513 16.798 2.285
NTN-B 6,94% 15/05/2035 3.418,00 3.170,71 3.685,39 10.837 12.597 1.760
NTN-B 6,85% 15/05/2035 3.418,00 3.195,76 3.685,39 10.923 12.597 1.674
NTN-B 7,02% 15/05/2035 2.900,00 3.148,05 3.685,39 9.129 10.688 1.559
NTN-B 6,33% 15/05/2035 6.394,00 3.349,67 3.685,39 21.418 23.564 2.146
NTN-B 5,44% 15/08/2040 15.489,00 3.726,90 3.786,19 57.726 58.644 918
NTN-B 5,52% 15/08/2040 3.623,00 3.694,94 3.786,19 13.387 13.717 330
NTN-B 5,44% 15/08/2040 2.279,00 3.727,09 3.786,19 8.494 8.629 135
NTN-B 5,44% 15/08/2040 2.190,00 3.726,90 3.786,19 8.162 8.292 130
NTN-B 5,50% 15/08/2040 5.127,00 3.702,06 3.786,19 18.980 19.412 432
NTN-B 6,44% 15/05/2045 6.268,00 3.274,47 3.772,81 20.524 23.648 3.124
NTN-B 7,48% 15/05/2045 9.205,00 2.901,72 3.772,81 26.710 34.729 8.019
NTN-B 7,05% 15/05/2045 4.216,00 3.047,22 3.772,81 12.847 15.906 3.059
NTN-B 7,10% 15/05/2045 103,00 3.030,16 3.772,81 312 389 77
NTN-B 7,10% 15/05/2045 7.512,00 3.029,94 3.772,81 22.761 28.341 5.580
NTN-B 6,44% 15/05/2045 4.296,00 3.274,08 3.772,81 14.065 16.208 2.143
NTN-B 6,33% 15/05/2045 2.909,00 3.317,82 3.772,81 9.652 10.975 1.323
NTN-B 5,35% 15/05/2045 332,00 3.748,61 3.772,81 1.245 1.253 8
NTN-B 5,35% 15/05/2045 807,00 3.748,61 3.772,81 3.025 3.045 20
NTN-B 6,02% 15/05/2045 4.558,00 3.446,38 3.772,81 15.709 17.196 1.487
NTN-B 6,19% 15/05/2045 4.558,00 3.375,81 3.772,81 15.387 17.196 1.809
NTN-B 6,43% 15/05/2045 4.558,00 3.277,93 3.772,81 14.941 17.196 2.255
NTN-B 6,29% 15/05/2045 4.558,00 3.333,74 3.772,81 15.195 17.196 2.001
NTN-B 6,55% 15/05/2045 4.558,00 3.231,23 3.772,81 14.728 17.196 2.468
NTN-B 5,87% 15/08/2050 20.032,00 3.565,21 3.853,55 71.418 77.194 5.776
NTN-B 5,81% 15/08/2050 2.400,00 3.594,65 3.853,55 8.627 9.249 622
NTN-B 5,81% 15/08/2050 4.000,00 3.594,65 3.853,55 14.379 15.414 1.035
NTN-B 5,81% 15/08/2050 3.000,00 3.594,65 3.853,55 10.784 11.561 777
NTN-B 5,81% 15/08/2050 22,00 3.594,65 3.853,55 79 85 6
NTN-B 6,80% 15/08/2050 2.500,00 3.164,02 3.853,55 7.910 9.634 1.724

Total 205.625 705.049 766.458 61.409
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17. Informações complementares - ajuste de precificação--Continuação

Plano B--Continuação

Considerando que os requisitos não foram totalmente atendidos pelas carteiras informadas no
exercício anterior, em função da duração dos fluxos dos títulos ser superior a duração do fluxo de
pagamento de benefícios, foram excluídos os seguintes títulos para enquadramento aos referidos
critérios:

Ativo
Taxa de aquisição

Vencimento
Quantidade

excluída 2020(ao ano)

NTN-B 6,80% 15/08/2050 15.200
NTN-B 6,80% 16/08/2050 12.000
NTN-B 6,49% 17/08/2050 13.488

18. Eventos Subsequentes

18.1. Equacionamento de déficit

Em 11 de dezembro de 2020, o Conselho Deliberativo da FORLUZ aprovou o Plano de
Equacionamento do Déficit do Plano Saldado de Benefícios Previdenciais (Plano A), no
maior valor possível, conforme legislação, assegurando um valor mínimo de R$160.425,
referente ao déficit apurado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2019 calculado
em conformidade às determinações contidas na Resolução CNPC nº 30 de 2018.

Adicionalmente à determinação legal contida na legislação supra mencionada, a
Administração da FORLUZ, entende que a obrigação de realização do equacionamento do
déficit pelas Patrocinadoras, decorre das previsões constantes do art. 21 da LC 109/012, do
art. 57 do Regulamento do Plano A, da Cláusula Quinta do Convênio de Adesão, e da
Cláusula Segunda, do Instrumento Particular de Ajuste das Reservas a Amortizar.

Diante desse contexto, em 17 de dezembro de 2020, a Administração da Fundação
notificou às Patrocinadoras CEMIG, CEMIG-D e CEMIG-GT sobre a obrigatoriedade de
formalização de Instrumento Particular de Assunção de Dívida até o início de vigência do
plano de custeio estabelecido pela avaliação atuarial, ou seja, 01 de abril de 2021. Não
obstante, a Administração não recebeu a formalização do Instrumento Particular de
Assunção de Dívida para Cobertura de Déficit Atuarial até a data da aprovação dessas
demonstrações.
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18. Eventos Subsequentes--Continuação

18.2. Investimentos

Em agosto/2014 a Forluz adquiriu cotas do FIP Malbec e do FIP Melbourne, constituídos

Como condição dos investimentos, foram celebrados Contrato de Outorga de Opção de
Venda de Cotas de Emissão do FIP Malbec e e/ou o Contrato de Outorga de Opção de

firmou-se o compromisso da CEMIG-GT de adquirir a totalidade das cotas dos fundos por
um preço predeterminado, observadas as condições para o exercício (regular ou
antecipado).

A finalidade básica dos Contratos de Opção era mitigar o risco do empreendimento,
assegurando à Forluz, decorrido o prazo de 84 meses desde a emissão, ou seja
agosto/2021, o direito de vender suas cotas pelo valor de subscrição original corrigido pelo
índice IPCA e acrescido de 7% ao ano, calculado desde o desembolso original até o efetivo
pagamento.

A renúncia do Administrador, em 13/03/2020, deu início ao procedimento de liquidação
antecipada dos fundos, o que deflagrou o direito ao exercício antecipado dos Contratos de
Opção.

A Forluz se manifestou formalmente pelo exercício de suas opções e, em resposta, a
CEMIG GT invocou o mecanismo da Via Amigável prevista no contrato para negociação
dos termos de valoração e pagamento das opções.

Decorrido o prazo da Via Amigável sem manifestação da CEMIG GT, em 18.12.2020 foi
protocolado requerimento de instituição de arbitragem, apresentado em atuação conjunta
de oito fundações e com o apoio da Abrapp, junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil Canadá, inaugurando-se o litígio com vistas a cobrar os valores
regularmente devidos pela CEMIG-GT.

Considerando o item 11, do Anexo A, da Instrução SPC 34/2009, nenhuma provisão é
requerida em 31.12.2020.

Em 2021, a Forluz passará a reconhecer redução ao valor recuperável desses ativos com
base no art. 19 da Instrução PREVIC nº 31/2020.
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18. Eventos Subsequentes--Continuação

18.3. Alteração legislação contábil

Em 01 de janeiro de 2021, entrou em vigor a Instrução Previc nº 31 de 20 de agosto de
2020, que estabelece normas para os procedimentos contábeis das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.

As principais alterações que possuem reflexos nas demonstrações financeiras da Entidade
são:

dos Investimentos;

 Prazos e percentuais para o registro das Provisões para Perdas Incorridas;

 Atualização dos Depósitos Judiciais somente por ocasião da emissão do alvará de
levantamento;

 Registro das Despesas Administrativas serão registradas de forma consolidada, sendo
suprimida a segregação entre a gestão previdencial e de investimento.

19. Aprovação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pelo Conselho
Deliberativo da Fundação em 31 de março de 2021, após avaliação do Conselho Fiscal.
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