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Endividamento
de famílias
bate recorde em
março

Nunca na história renda
do trabalhador foi tão baixa

Imposto mais
alto ameaça
empregos
na química

A parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, no país
atingiu 77,5% em março deste
ano. Essa é a maior proporção
de endividados desde o início
da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic), em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Em fevereiro, o percentual era de
76,6%. Já em março do ano passado, a taxa era de 67,3%, de acordo
com a Peic.
O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias com contas
ou dívidas em atraso, chegou a
27,8%, o segundo maior percentual da pesquisa, ficando abaixo
apenas daquele registrado no
primeiro mês da Peic, em janeiro
de 2010 (29,1%). Em fevereiro,
taxa ficou em 27% e em março
de 2021, 24,4%. Já as famílias
que não terão condição de pagar
suas dívidas e contas em atraso
somam 10,8%, acima dos percentuais de fevereiro deste ano
e de março do ano passado (ambos 10,5%).
O cartão de crédito responde
por 87% dos motivos de endividamento no país, seguido pelos
carnês (18,7%), financiamento
de carro (11,2%), crédito pessoal
(9,4%) e financiamento de casa
(8,6%).
Conforme mostra o levantamento realizado pela fintech Simplic, entre os principais motivos
de solicitações de empréstimo
em 2021, o pagamento de outras
dívidas é responsável por cerca
de 25% dos empréstimos solicitados, seguidos de 19% voltados
ao pagamento de contas. Em terceiro lugar, vem a procura por
crédito para a abertura de novos
negócios, que chegou a 13%, um
aumento considerável, já que, em
2020, o empreendedorismo foi
responsável por apenas 8% dos
pedidos.
No segundo semestre de
2021, 45% dos consumidores
brasileiros tiveram mais de 50%
de sua renda comprometida
com o pagamento de dívidas,
de acordo com a Pesquisa Perfil
do Consumidor da empresa de
inteligência analítica Boa Vista. No semestre anterior, eram
50% os consumidores na mesma situação, o que representa
uma queda de cinco pontos percentuais. 35% dos consumidores afirmaram ter comprometido entre 25% e 50% da renda,
enquanto os 20% restantes
comprometeram até 25%.

Analistas preveem que desemprego cairá pouco

A partir desta sexta-feira, a
indústria química passará a pagar ainda mais impostos em
um momento de crise mundial, que pressiona os preços
das matérias primas, óleo e gás,
utilizados por ela. É que passa
a vigorar a Medida Provisória
1.095, publicada no apagar das
luzes de 2021, e que extingue
o Regime Especial da Indústria
Química (Reiq).
Esta medida foi criada em
2013 com o objetivo de equilibrar a competitividade do setor
no Brasil, reduzindo a considerável disparidade de custos entre a indústria nacional a internacional.
O presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Ciro Marino, explica que o momento era para rever a
carga tributária de PIS/Cofins sobre todos os derivados de óleo e gás
para baixo, o que poderia ser feito
sem redução de arrecadação, como,
corretamente, entendeu o governo
no caso do IPI.
“O aumento que agora se produz vai em sentido contrário a
todas as reações que estão sendo
produzidas no mundo no mercado de óleo, gás e derivados em
função da guerra e da pandemia”.
Segundo a FGV Projetos, com
o fim do Reiq, a setor irá perder,
em produção, entre R$ 2,7 bilhões (cenário favorável) e R$ 5,7
bilhões (cenário base), o que fará
com que o total da cadeia, que é
de R$ 11,5 bilhões por ano, caia
drasticamente.

O

rendimento real habitual do trabalhador caiu
8,8% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano,
na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso,
o valor passou de R$ 2.752 em fevereiro de 2021 para R$ 2.511 um
ano depois, o menor já registrado
em um trimestre encerrado em fevereiro desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Os
dados são da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada
hoje pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A massa de rendimento ficou
estável na comparação com o trimestre encerrado em novembro.
Ela foi estimada em R$ 234,1 bilhões. A pesquisa também mostrou que a taxa de desemprego
atingiu 11,2% no período e o número de desempregados chega a
12 milhões de pessoas.
A taxa de informalidade foi de
40,2% da população ocupada, ou
38,3 milhões de trabalhadores informais. No trimestre anterior,
a taxa havia sido de 40,6% e, no
mesmo trimestre do ano anterior,

Quase 40 milhões estão na informalidade

39,1%. “A força de trabalho tem se
recuperado a um ritmo mais lento
se comparada a ocupação, em relação ao nível pré-pandemia”, ressalta análise do Banco Original.
“Olhando à frente, sobretudo a partir do segundo semestre,
entendemos que o contingente
de população ocupada tende a
arrefecer (embora a tendência da
taxa de desemprego ainda seja
de queda), respeitando as dinâmicas de uma atividade econômica
mais fraca (projetamos um PIB
de 0,5% em 2022) e dos impactos
de uma política monetária contracionista” analisa a equipe do
Original. “A partir do resultado

do trimestre móvel finalizado em
fevereiro, nossas projeções iniciais
consideram uma taxa de desemprego média de 11,3% para 2022
e 10,6% para dezembro.”
Relatório do MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc)
prevê um aumento sazonal da taxa
de desemprego durante este primeiro trimestre devido à demissão de trabalhadores temporários
contratados para o período natalino. “Mas esperamos uma melhora
gradual à frente”, frisa a instituição financeira. “Esperamos uma
taxa de desemprego de 11% até o
final deste ano e de 11,3% na média do ano.” Pagina 3

FMI: mercado de empregos restrito é
uma benção para os trabalhadores

N

o final de 2021, havia
50% a 80% mais empregos não preenchidos
na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos do que antes
da pandemia. As vagas em aberto
estavam no mesmo nível ou acima dos níveis de 2019 em outras
economias avançadas também e
aumentaram de forma constante em todos os setores, incluindo aqueles que são mais intensivos em contato, como hotelaria e
transporte. Os aumentos de vagas
foram maiores para empregos de
baixa qualificação, relatam os analistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) Romain Duval,
Myrto Oikonomou e Marina M.
Tavares.
Por que as vagas não estão sendo preenchidas? O FMI relata
vários motivos. Um deles são as
preocupações com a saúde relacionadas à pandemia. Em alguns

países, como Canadá e Reino
Unido, o declínio na imigração
também parece ter amplificado a
escassez de mão de obra entre os
empregos de baixa qualificação.
Nos Estados Unidos, as demissões foram além do que sua
relação histórica com as vagas implicaria, sugerindo que os trabalhadores não estão apenas aproveitando oportunidades em um
mercado de trabalho aquecido,
mas também buscando melhores
condições de trabalho.
O aperto do mercado de trabalho (medido pela proporção
de vagas em relação ao número
de trabalhadores desempregados)
impulsionou o crescimento salarial em geral. “Estimamos que a
taxa de crescimento anual dos salários nominais em indústrias de
baixa remuneração tenha aumentado de 4 a 6 pontos percentuais
entre meados de 2020 e o final

de 2021 devido ao aumento do
aperto no mercado de trabalho,
ajudando a reduzir a desigualdade salarial em alguns países. No
entanto, em média, esses ganhos
salariais ainda não resultaram em
poder de compra adicional devido
à inflação de preços mais alta.”
“Na medida em que o aperto
do mercado de trabalho persistir,
é provável que mantenha o crescimento geral dos salários nominais forte no futuro. Espera-se
que o impacto sobre a inflação
seja administrável, a menos que
os trabalhadores comecem a exigir compensações mais altas em
resposta aos recentes aumentos
de preços e/ou aumento das expectativas de inflação. Os bancos centrais devem continuar a
sinalizar seu forte compromisso
de evitar tais espirais de preços e
salários”, recomendam os analistas do Fundo.

COTAÇÕES
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R$ 4,7378
R$ 5,9200
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ÍNDICES
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A dança das cadeiras no Ministério da Educação
Por Paulo Alonso

A

instabilidade
do
Governo
Bolsonaro é percebida e
sentida em todas as áreas,
dia após dia. E nem poderia
ser diferente, uma vez que
esse governo, ou desgoverno, atua de forma primitiva,
adotando uma política sem
expressão, e pior do que isso, prejudicial ao desenvolvimento e ao progresso do
Brasil. A política do meio
ambiente é absolutamente caótica; a saúde vive um
caos administrativo, e agora
com o presidente querendo
baixar por decreto o fim da
pandemia. Seria piada, se
não fosse verdade.
O descalabro assombra o
Congresso Nacional, com
um parlamentar carioca
que resolveu se trancafiar
na Câmara dos Deputados,
querendo, dessa forma bizarra, evitar de ser preso
ou de colocar a tornozeleira
determinada por ordem judicial – verdadeiro desacato
à justiça.
A cultura é um flagelo,
desrespeitada de forma flagrante nesses três anos. A
pasta da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos é
um destaque a parte, com
ênfase nas declarações estapafúrdias da sua titular. As
três Forças Armadas subjugadas ao capitão reformado; o desemprego assombrando a vida do brasileiro,
com 13 milhões fora dos
postos de trabalho. A política externa nunca esteve em
patamar tão negativo, com
a imagem do país arranhada
nos organismos internacionais. O Barão do Rio Branco deve estar assustadíssimo, inclusive.
Na Petrobras, o presidente é afastado. E na educação... o quinto titular acaba de sair do Ministério da
Educação, sob acusações
das mais violentas de corrupção e de favorecimento
a determinados setores. Assim, a dança das cadeiras é
intermitente na Esplanada
dos Ministérios. E ainda
será maior com a desincompatibilização de vários ministros que almejam
concorrem nas eleições de
2002, em outubro.
Os personagens que passaram, pelo MEC, nesses
últimos três anos não deixaram marcas nas suas gestões, uma vez que não criaram e não implementaram
programas que lhes dessem
destaque ou que contribuíssem para o necessário desenvolvimento da educação
nacional. Apenas ocuparam
cadeiras por algum tempo,
sem qualquer atuação de
relevo, o que é lamentável,

uma vez que o MEC é uma
das pastas de maior importância do Brasil, com um
orçamento gigantesco, e
deveria, por sua magnitude,
ser ocupado por técnicos de
irrefutável capacidade intelectual.
Por lá, já passaram nomes
ilustres como Gustavo Capanema (1934-1945), Eduardo Portella (1979-1980),
Esther de Figueiredo Ferraz (1982-1985), Paulo Renato de Souza (1995-2003)
e Cristovam Buarque (20032004). Mas como a Educação não é observada como
política de Estado, mas de
governo, a Pasta, na maioria das vezes loteada para
políticos, já foi ocupada,
desde a sua criação em 14
de novembro de 1930, pelo
presidente Getúlio Vargas,
por 55 ministros de Estado, ou seja, nesses 92 anos
de vida do MEC, a permanência média dos ministros
à frente da Educação é de
1,57 ano.
O primeiro ministro da
Educação de Bolsonaro foi
o filósofo Ricardo Vélez,
que assumiu o gabinete no
dia 1º de janeiro de 2019,
permanecendo no cargo
por três meses, até ser demitido pelo presidente. Vélez se envolveu em diversas
polêmicas durante seu tempo à frente do Ministério.
Em fevereiro, o então ministro havia pedido aos diretores de escolas do Brasil
que filmassem seus alunos
cantando o Hino Nacional,
recitando o lema de Bolsonaro em sua campanha:
“Brasil acima de tudo, Deus
acima de todos”. Após uma
repercussão negativa, Vélez
pediu desculpas e retirou o
pedido. O ministro, ao assumir a pasta, afirmou que
o MEC iria focar na Educação Básica e na alfabetização, mas não disse como
a aprendizagem vai avançar
no país.
Em seu discurso de posse, Vélez ficou dentro do
que já era esperado por
quem seguia suas redes: a
defesa de ideias conservadoras e uma crítica feroz
ao que definia como “marxismo cultural”. Para ele,
a ideologização alinhada à
esquerda está presente em
“instituições de Educação
Básica e Superior”. “Trata-se de uma ideologia materialista, alheia aos nossos
mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo”.
O ministro afirmou,
na ocasião, que o MEC se
posicionou contra a possível intromissão de agendas
das agências internacionais.
“Não permitiremos que
pautas nocivas aos nossos
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costumes sejam impostas
ao país com a alegação de
que se trata de temas adotados por agências internacionais, cujos representantes são burocratas não
eleitos pelos povos de suas
respectivas nações”, disse,
sem citar exemplos dessas
agendas.
Sobre a ideologia de gênero, Velez dizia “à agressiva
promoção da ideologia de
gênero somou-se a tentativa
de derrubar as nossas mais
caras tradições pátrias. Essa
tresloucada onda globalista,
tomando carona no pensamento gramsciano, que em
um irresponsável pragmatismo sofístico, passou a
destruir um a um os valores
culturais em que se segmentam nossas instituições mais
caras, família, igreja, escola,
o estado e a pátria, numa
clara tentativa de sufocar os
valores fundantes da nossa
vida social”.
Vélez empregava um
termo muito usado por
Bolsonaro, antes mesmo
de sua campanha presidencial e que não é aceito por
educadores. Já na educação
superior, “nossas ações terão como elemento central
a melhoria da tríade ensino,
pesquisa e extensão. Nas
universidades públicas, merecerão destaque políticas
que fomentem modelos de
gestão mais eficazes, diminuição das taxas de evasão e
alinhamento entre os cursos
oferecidos e as demandas
sociais e econômicas existentes”. Velez saiu do MEC,
sem ter dito a que veio.
Em seu lugar entrou
Abraham Weintraub, que
permaneceu à frente da pasta desde 9 de abril de 2019
até o dia 19 de junho de
2020. Weintraub abandonou seu cargo após receber
um convite para ser diretor
representante do Brasil no
Banco Mundial, em Washington. Já está de volta e
se mexe para ser candidato
ao Governo do Estado de
São Paulo.
Sua gestão também foi
marcada por numerosas polêmicas, cuja última se deu
poucos dias antes de deixar
o MEC, quando chamou os
integrantes do STF de “vagabundos”. “Eu, por mim,
botava esses vagabundos
todos na cadeia. Começando no STF”. Está sendo investigado pelo STF por um
suposto crime de racismo,
além de um inquérito sobre
fake news.
A gestão de um ano e
dois meses de Weintraub
foi marcada por ataques,
conflitos e deboche. O
economista e professor
da Universidade Federal
de São Paulo patrocinou

o mais violento ataque
à autonomia universitária através do Future-se
e diversas portarias. Seu
mandato foi marcado pelo contingenciamento de
verbas para as instituições de ensino superior,
corte em bolsas da Capes, na área de Ciências
Humanas e Sociais.
Também fez parte do seu
legado ataques racistas aos
povos indígenas, a xenofobia contra os chineses, a
censura com declarações incitando estudantes a filmar
professores em sala de aula.
Weintraub também acusou
as instituições de fazerem
“balbúrdias” e de ter plantações de substâncias ilícitas
como maconha e produzirem metanfetaminas nos laboratórios de Química.
Conforme foi ganhando
destaque no governo, Weintraub passou a divulgar com
mais intensidade posicionamentos em sua conta oficial
no Twitter. Um dos que
mais geraram críticas foi,
em junho de 2019, quando
comparou os ex-presidentes Lula e Dilma a cargas de
droga, quando se investigava o transporte de cocaína
por um integrante da comitiva presidencial. “No passado, o avião presidencial
já transportou drogas em
maior quantidade. Alguém
sabe o peso do Lula ou da
Dilma?”, escreveu ele. De
fato, Weintraub não poderia
ter permanecido no MEC.
Sua postura, arrogância, soberba e despreparo foram
flagrantes.
Treze dias após a saída
de Weintraub, Bolsonaro
anunciou que o professor
Carlos Decotelli assumiria
o MEC, elogiando-o por
suas competências. No entanto, Decotelli teve sua
nomeação cancelada após
a repercussão de que o
professor teria mentido diversas informações em seu
currículo. No anúncio feito
por Bolsonaro, o presidente
destacava as qualificações
do nomeado: “Decotelli é
bacharel em Ciências Econômicas pela Uerj, mestre
pela Fundação FGV, doutor
pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor
pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”.
No entanto, o diretor da
Universidade de Rosário,
Franco Bartolacci, afirmou
que Decotelli não havia
concluído seu doutorado na
faculdade, dizendo que sua
tese havia sido reprovada. A
Universidade de Wuppertal,
na Alemanha, informou,
em nota, que Decotelli não
fez pós-doutorado na instituição. Decotelli chegou
a ter sua nomeação para o
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cargo de ministro da Educação publicada no DO,
mas não chegou a assumir
o cargo.
E como o MEC não poderia ficar acéfalo, Bolsonaro logo anunciou o nome de Renato Feder para
assumir a Pasta, fato que o
tornaria o quarto ministro
da Educação. No entanto, o
empresário também não assumiu o MEC, após recusar
a proposta. “Agradeço ao
presidente, por quem tenho
grande apreço, mas declino
o convite recebido”. Indicado pelo Centrão, ele era secretário de Educação e Esporte do Paraná e deu aulas
de Matemática por 10 anos.
Depois de quase um mês
sem um ministro da Educação e de diversas polêmicas entorno dos possíveis
candidatos, o professor e
pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro foi nomeado pelo presidente da
República. Milton Ribeiro
é teólogo, advogado e ex-vice-reitor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
Ele já estivera envolvido em
algumas polêmicas por falas
feitas em seu passado. Em
2018, Riberio afirmou que
as universidades incentivam sexo “sem limites” por
meio do pensamento existencialista.
Um dos ministérios mais
importantes do governo terá seu quinto ministro, uma
vez que Ribeiro foi forçado
a pedir demissão na última
segunda-feira, dia 28, pois o
STF autorizou abertura de
inquérito contra ele devido
ao escândalo no MEC, após
áudios serem vazados sobre
suposto favorecimento a
pastores.
O MEC é uma das pastas
em que a ala ideológica do
governo se faz mais presente e tem um dos maiores orçamentos da Esplanada dos
Ministérios. Foi justamente
esse mesmo MEC uma das
áreas mais afetadas por cortes de gastos, durante o período da pandemia, quando
as escolas tiveram que se
adaptar para o ensino online e híbrido.
Especialistas em educação criticam o MEC
por focar demais em propostas ligadas às pautas
de costumes do Governo
Bolsonaro, como as escolas cívico-militares e o homeschooling, e menos nos
desafios mais amplos da
educação brasileira, como
ajudar as redes municipais
e estaduais a implementar
e executar o ensino online
durante o auge da pandemia de Covid-19.
Ribeiro deu várias declarações polêmicas durante
os quase dois anos em que

permaneceu no cargo. Em
uma entrevista, associou a
homossexualidade a “famílias desajustadas” e que
adolescentes estavam “optando por serem gays” –
declarações que o levaram a
ser denunciado pela Procuradoria-Geral da União por
suposto crime de homofobia.
Mas o que levou mesmo
à demissão do ministro foi
a revelação de um aparente
esquema de corrupção dentro do MEC, em que prefeituras ligadas a pastores
evangélicos e ao chamado
bloco do Centrão estariam
sendo favorecidas com mais
recursos na educação.
Com a saída de Ribeiro,
assumiu interinamente o
atual secretário-executivo
do ministério, Victor Godoy Veiga, que é servidor
de carreira, auditor federal
na Controladoria-Geral da
União, desde 2004.
Os desafios na Educação são históricos e ficaram
mais graves desde a pandemia de Covid-19. O Enem,
principal porta de entrada
para o ensino superior, teve menos de 3,5 milhões de
inscritos em sua edição de
2021, o número mais baixo desde 2005. A prova já
chegou a ter 8,7 milhões de
participantes.
O Inep, órgão do MEC
que prepara a prova do
Enem e outras avaliações
essenciais para medir a qualidade do ensino, passa por
uma crise de grandes proporções, depois de denúncias de tentativas de interferência do governo federal
no conteúdo das questões
e de assédio moral contra
servidores, no final do ano
passado.
Passado um ano e meio
desde o início da pandemia, mais da metade (51%)
dos alunos da rede pública brasileira seguiam, em
2021, sem ter acesso a um
computador com internet, apontou uma pesquisa publicada no início de
novembro, realizada pelo
instituto Datafolha sob
encomenda de institutos
educacionais. Outra pesquisa, do Instituto de Estudos Socioeconômicos,
calcula que um em cada
cinco alunos (ou 20%) do
ensino médio da rede pública brasileira ficou sem
aulas durante a pandemia
– proporção que aumenta
para 26,8% entre estudantes da zona rural.
E assim caminha o MEC,
numa dança interminável de
cadeiras e sem uma política
clara em relação à educação
do Brasil. Até quando?
Paulo Alonso é jornalista.
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Feira Literária
no Vale do Café

A

Prefeitura Municipal de Vassouras realizará, em
setembro, uma feira literária, que terá dois eixos: o

bicentenário da Independência e os 100 anos da Semana
de Arte Moderna. O evento, que promete, já tem confirmada Mary del Priore, que vai lançar um novo livro.

Apropriação indébita
no mercado turístico
Uma importante empresa de turismo que vende bi-

Taxa de desemprego
continua além de dois dígitos

A

taxa de desocupação no país atingiu
11,2% no trimestre móvel de dezembro de
2021 a fevereiro deste ano.
O índice é inferior aos observados no trimestre findo
em novembro (11,6%) e
no trimestre encerrado em
fevereiro do ano passado
(14,6%). O dado, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), foi divulgado nesta quinta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo sendo considerada
a menor taxa desde 2016,
ainda está longe dos 4,8%
em 2014, a menor registrada na série histórica da pesquisa iniciada em 2003.
A população desocupada
também recuou e chegou a
12 milhões de pessoas no
trimestre encerrado em fevereiro, 3,1% abaixo do trimestre anterior (encerrado

em novembro), ou seja, 389
mil pessoas a menos. Na
comparação com o mesmo
trimestre do ano passado
(encerrado em fevereiro de
2021), a queda foi de 19,5%,
ou menos 2,9 milhões de
pessoas.
A população ocupada
(95,2 milhões) manteve-se
estável em relação ao trimestre anterior, mas cresceu 9,1% na comparação
com o mesmo trimestre do
ano passado. Segundo Felipe Sichel, sócio e economista-chefe do Banco Modalmais, a taxa de desocupação
ficou “abaixo das nossas expectativas e da mediana do
mercado (11,4%)”:
“Pelo nosso ajuste sazonal, a taxa de desemprego caiu para 11,4% (ante
11,6% anterior). A taxa de
participação, por sua vez,
encontra-se em 62,2%.
Comparada à leitura do
mês anterior, a participa-

ção caiu 0,1 pp., em 227 mil
pessoas. A população ocupada, por sua vez, recuou
em 194 mil pessoas. O recuo maior da participação
permitiu a estabilidade da
desocupação. O trimestre
móvel de mensuração do
mercado de trabalho continua sofrendo os impactos da variante Ômicron
no primeiro bimestre do
ano. Novamente, a queda
na população ocupada não
foi heterogênea. O mercado formal cresceu em
4 mil pessoas, enquanto o
informal caiu em 198 mil.
Com isso, a proporção do
emprego formal na população ocupada encontra-se
em 59,8%, acima da média
de 59,3% de 2019.”
Segundo ele, “o rendimento real médio de todos
os trabalhos habitualmente
recebidos cresceu 0,1%, a
segunda alta consecutiva e
compara-se a apenas uma

alta em 2021. O valor atual
continua apenas marginalmente acima do trimestre
móvel encerrado em novembro do ano anterior.
O rendimento real médio efetivamente recebido,
por sua vez, está 6,6% abaixo do valor para o mesmo
período do ano passado.
Esta queda pode ser explicada conjuntamente por
um crescimento maior na
ocupação informal nos últimos 12 meses e na alta da
inflação. No curto prazo, o
mercado de trabalho continuará refletindo valores devido a variante Ômicron e
sua potencial recuperação.
Mais para frente, o aperto
das condições monetárias
e financeiras deverá desacelerar a recuperação vista ao
longo do ano anterior. Assim, mantemos nossa projeção de 11,0% para a taxa
de desemprego ao final de
2022.

lhetes para outras e está em estado de falência aplicou
um golpe numa operadora. O reembolso de 5 bilhetes
no valor de R$ 25 mil, embora feito pela Air France em
outubro, não foi até hoje devolvido.

Somos Diversos
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
lança na próxima semana a campanha Somos Diversos,
com o objetivo de trabalhar a pluralidade e a liberdade
de expressão.

Sinalização turística
Causou perplexidade que a Sinasc tenha ganho a
licitação do serviço de sinalização turística no Estado
do RJ. A empresa, com sede em Santa Catarina, foi a
única concorrente e abriu uma filial em Piraí. A empresa
é representada no Rio pelo ex-vereador Charles Torres
Dia. O contrato é de RS 59,4 milhões.

Futmesa nas escolas municipais
A cidade do Rio de janeiro acaba de introduzir nas
escolas o projeto futmesa para desenvolver as habilidades dos pés dos estudantes. Brincadeira, com tanta coisa
para fazer na formação de nossas crianças e adolescentes.

Parlamento português
perde presença feminina
Dos 230 parlamentares que compõem o Parlamento
português, apenas 85 são mulheres. É a primeira redução de deputadas desde 2011. O Partido Socialista é o
que tem o maior número de mulheres.

Nélida Piñon em chinês
Inspirado na vida dos pais da escritora, A República
dos sonhos, de 1984 ganha a China. O livro já tem edições em francês, inglês e italiano.

Frase da semana
“No meu jardim, décadas eu não cultivo o ódio.
Aprendi uma dura lição que a vida me impôs. O ódio
acaba deixando as pessoas estúpidas”. Pepe Mujica

Quase 60% dos brasileiros querem trabalho híbrido

P

esquisa global da
Microsoft
sobre
tendências de trabalho para 2022, divulgada na
semana passada mostram
que, no Brasil, 58% dos
profissionais querem mudar
para o trabalho híbrido ou
remoto ao longo deste ano.
Segundo o levantamento, para cerca de 53% dos
trabalhadores no mundo,
a saúde e o bem-estar se
transformaram em prioridade acima do trabalho.
Ainda de acordo com os
dados de 31 mil pessoas em
31 países diferentes no relatório, também é possível
observar que ao longo da
pandemia, a visão dos profissionais sobre o trabalho
mudou no mundo todo.
Devido a necessidade de
distanciamento social iniciada em março de 2020
para diminuir a curva de
contágio da pandemia do
Covid-19, a alternância entre conciliar o trabalho remoto e presencial acabou se

consolidando entre muitas
empresas. Segundo a 18ª
Edição do Índice de Confiança Robert Half, com dados coletados em novembro
de 2021, o modelo híbrido
de trabalho será uma realidade em 2022 para 48% das
empresas entrevistadas pela
pesquisa. Ainda seguindo
o mesmo estudo, 38% das
empresas devem retomar o
modelo 100% presencial e
apenas 3% permanecerá no
modelo 100% remoto.
Na última segunda-feira,
o Governo Federal publicou a MP 1.108, que disciplina e organiza o trabalho
híbrido para trabalhadores
brasileiros contratados no
regime da CLT. O documento publicado no Diário
Oficial da União determina
regras mais flexíveis para a
realização do teletrabalho e
facilita a adoção do trabalho
híbrido entre as organizações brasileiras.
A MP organiza não apenas
a possibilidade de institucio-

nalização do trabalho híbrido
ou totalmente remoto nas
empresas, como também
determina que o auxílioalimentação oferecido aos
trabalhadores seja destinado
exclusivamente para a aquisição de gêneros alimentícios
comprados no comércio ou
de refeições em restaurantes.
Tal regra tem como objetivo
impedir que o auxílio alimentação seja utilizado para o
pagamento de produtos sem
relação à alimentação do trabalhador. A MP 1.108 tem
validade de 120 dias e pode
ser prorrogada por mais 120
e o Congresso Federal deve
votar a respeito do documento dentro do período.
A MP 1.108/2 regulamenta o trabalho híbrido
e o trabalho remoto, alterando disposições sobre
o tema trazidas pela Lei
13.467/2017, a Reforma
Trabalhista. A regulamentação é aplicável para quem
tem carteira assinada e para
estagiários. Segundo a ad-

vogada associada sênior do
Cescon Barrieu na área trabalhista, Viviane Rodrigues,
são duas as inovações principais.
A primeira é que não é
exigida a preponderância
do trabalho fora da empresa para que o teletrabalho
seja caracterizado. “Se o
trabalhador estiver um ou
dois dias da semana de home office ele está sujeito à
mesma regulamentação do
teletrabalho”, explica a especialista.
A segunda inovação, de
acordo com ela, é que agora os trabalhadores podem
prestar serviços por jornada, por produção ou por
tarefa e apenas nos dois
últimos casos o empregado estará sujeito a controle
de jornada. Não há a necessidade de descrever as
atividades do empregado
no teletrabalho, mas apenas definir qual dessas três
modalidades está sendo
adotada.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Viver Incorporadora e Construtora S.A.

CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE nº 35.300.338.421 - (Companhia Aberta)
Aviso aos Acionistas
A Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia”) comunica aos senhores acionistas que, em
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), a cópia das demonstrações financeiras da Companhia referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração, o
relatório do Comitê de Auditoria, parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos auditores independentes,
e os demais documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2022, encontram-se à disposição na
sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, nº 1.461, Torre Sul, 10º pavimento, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, bem como nos websites
da Companhia (www.ri.viver.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.gov.br/cvm) e
da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). A Companhia esclarece, ainda, que a publicação
dos documentos, conforme exigido pela regulamentação aplicável, será oportunamente realizada pela
Companhia no Jornal Monitor Mercantil SP. São Paulo, 31 de março de 2022.
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Diretor de Relações com Investidores

CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE nº 35.300.338.421 - (Companhia Aberta)
Edital de convocação Assembleia geral ordinária e extraordinária
A ser realizada em 29 de abril de 2022
Convocamos os senhores acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), sociedade por ações aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria lima, nº 1.461, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, inscrita no
Registro de Empresas sob o NIRE 35.300.338.421 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia sob o nº 67.571.414/0001-41, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 02070-2 (“Companhia”), nos termos do
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 481”), a se reunirem, de modo exclusivamente presencial, em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10:00, na sede da Companhia
(“AGOE”), a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório
da administração, o relatório do Comitê de Auditoria, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos
auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da
Companhia, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia, incluindo a nomeação
do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iv) eleger os membros do Conselho
Fiscal da Companhia, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia
para o exercício de 2022; e (ii) alterar e consolidar o estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”),
contemplando (a) a consolidação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, em razão dos aumentos de
capital social dentro do capital autorizado aprovados pelo Conselho de Administração; (b) reforma do
Estatuto Social para adaptar à determinadas regras previstas no regulamento do segmento de listagem
especial da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado, e (c) alterações pontuais e
meramente formais na numeração e nas referências cruzadas contidas Estatuto Social. Documentos
e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a
serem discutidas na AGOE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas dos administradores para a AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia
(www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br)
e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por
Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos acionistas. Os acionistas titulares de ações emitidas
pela Companhia (“Acionistas”) poderão participar da AGOE ora convocada por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca
da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar na AGOE, os senhores
Acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do Acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na forma do artigo 126 da Lei das
Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes do representante do acionista
pessoa jurídica ou do gestor; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma
da lei, na hipótese de representação do Acionista. Nos termos da Instrução CVM 481, a Companhia
adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador das ações da Companhia ou
diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no Manual dos Acionistas. Os acionistas
que não enviarem os documentos obrigatórios para sua participação até o dia 27 de abril de 2022, não
poderão participar da AGOE. Apresentação dos documentos para participação na AGOE. Para fins
de melhor organização da AGOE, solicita-se aos Acionistas da Companhia o depósito dos documentos
relacionados acima na sede da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 10º andar, CEP 01452921, aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da
Carvalhinha, no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima
de 48 horas a contar da hora marcada para a realização da AGOE.
São Paulo, 30 de março de 2022.
Rodrigo César Dias Machado
Presidente do Conselho de Administração
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Deputada pede que MP investigue
festa de governador do Rio

A

Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

Inseparáveis, Castro e
Ceciliano estarão em
lados opostos na eleição

N

o início da semana, o governador Cláudio Castro
(PL), tendo ao seu lado André Ceciliano (PT), anunciou o repasse de R$ 2,1 bilhões ao Fundo Soberano. Juntos, Castro e Ceciliano têm comparecido a inaugurações e
lançamentos de obras por todo o estado nas últimas semanas. Inseparáveis. Castro é candidato à reeleição, e Ceciliano é pré-candidato ao Senado. Só que em lados opostos.
Um é bolsonarista, e o outro é petista.

Prioridades
Autor da lei que criou o Fundo Soberano do Estado do
Rio de Janeiro, o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), já definiu que prioridades espera para o Fundo:
a construção do gasoduto Rota 4b, que prevê o escoamento do gás produzido no Campo de Bacalhau, na Bacia de
Santos, por Itaguaí; a produção de fertilizantes no território
fluminense; além da ampliação da distribuição de energia
para o interior do Estado.

Demandas do interior
Desde o ano passado, André Ceciliano vem percorrendo as
regiões do estado para apresentar o Fundo Soberano às autoridades locais e representantes dos setores produtivos, sindicatos e associações. Nos encontros regionais, foram discutidos
projetos para destravar o desenvolvimento do estado.

José Dirceu tenta
unir adversários
O ex-ministro José Dirceu tem viajado pelo país pregando uma unidade suprapartidária contra a reeleição de Jair
Bolsonaro. Acompanhado à distância por Lula, as conversas de Dirceu incluem até antigos adversários do PT. Numa dessas viagens, Dirceu se hospedou na casa de praia
na Barra de São Miguel que pertence ao senador Renan
Calheiros (MDB-AL), antigo desafeto de Lula.

Relógio caro
Vinte anos depois da polêmica em torno de uma garrafa
de vinho Romanée-Conti, bolsonaristas aproveitam uma foto publicada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nas redes sociais para criticar Lula. Na imagem tirada num evento
no sábado passado (26) em Niterói, aparece a mão esquerda
do petista levantada com um relógio Piaget no pulso, cujos
modelos originais podem custar até R$ 100 mil. Lula, agora
questionado por um relógio caro, já disse no documentário
Entreatos que gosta de andar bem-vestido.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8

l Monitor Mercantil

deputada estadual Alana Passos
(PTB) apresentou
um requerimento ao Ministério Público, na tarde
desta quinta-feira, pedindo
uma investigação sobre a
festa de aniversário de 43
anos do governador Cláudio Castro (PL), que reuniu,
na última terça-feira, cerca
de dois mil convidados no
Jockey Club do Rio.
A festança, com bufê sofisticado para 1.200 pessoas, uísque escocês, vodca francesa e

gin britânico, contou com shows de Alex Cohen, Alcione,
Belo, Mumuzinho, dos funkeiros MC Koringa e Leozinho, e
da bateria da Grande Rio.
A parlamentar bolsonarista não engoliu a resposta do Governo do Estado,
que disse, em nota, que o
evento foi pago com vaquinha feita pelos secretários e
amigos de Cláudio Castro.
Na representação apresentada, Alana pede que o MP
investigue quem realmente
pagou pelo banquete; como

os recursos foram arrecadados e quais valores gastos
com pessoal, som, luz etc.
A deputada pede ainda
que sejam apresentadas as
notas fiscais dos fornecedores que prestaram serviços no evento, bem como o
levantamento dos contratos
dos sócios do espaço dentro do Jockey Club, para
que seja confrontado com
nomes de funcionários do
governo do estado. Por fim,
provoca ainda para que seja
esclarecido se houve abuso

de poder político e econômico com a festança do governador.
“Por estimativas feitas
em matérias publicadas na
imprensa, a festa pode ter
custado um milhão de reais.
O povo precisa saber quem
realmente pagou por isso.
Se não tem nada de errado e
não há o que esconder, não
vai ser difícil o governador
responder ao Ministério
Púbico. O que defendemos
é apenas transparência”,
afirmou Alana Passos.

Veus Saúde fecha parceria com o Vasco

A

Veus Saúde anuncia parceria com o
Vasco da Gama e
passa a ser a empresa oficial para o gerenciamento
da saúde dos mais de 600
atletas do Gigante da Colina. Em conjunto com o
Departamento Médico do
clube, a Veus proporciona
acesso a avaliações médicas
e diversos exames, como os
de imagem, cardiológicos,
laboratoriais, além de testes
para Covid-19.
O monitoramento médico
e os serviços de saúde serão
oferecidos para todos os atletas profissionais de futebol,
integrantes das categorias de

base e, ainda, para as jogadoras de futebol do clube.
“A Veus está chegando
para ajudar o Vasco a assegurar mais saúde para os
atletas, através de um monitoramento organizado, protocolado e com fluxo definido ao longo de todo o ano.
Esse estreito acompanhamento será um diferencial,
principalmente porque será
estendido para os jovens das
categorias de base e para as
atletas femininas, que receberão um acompanhamento
especializado, com exames
especiais, propiciando saúde
e performance”, diz Gustavo Fraga, consultor executi-

vo médico do Vasco.
Além do gerenciamento
de saúde dos atletas, a Veus
Saúde foi responsável pela
comprovação da vacinação
e testes de Covid-19 para
habilitar o acesso de torce-

dores em São Januário no
final de 2021. Para os próximos meses, a expectativa
da empresa de saúde e do
clube é de ampliar a parceria e os benefícios para toda
a sociedade cruzmaltina.

STF: maioria pode permitir revisão de decisões do Carf

A

decisão sobre o
voto de qualidade
do presidente do
Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf),
em caso de empate nos julgamentos, deixa de existir.
Essa é a decisão da maioria
dos ministros do Superior
Tribunal Federal (STF) ao
julgarem três Ações Diretas
de Inconstitucionalidade
(ADIs).
Elas contestam a alteração legislativa que, com a
Lei 13.988/20 deu nova redação ao artigo 19-E da Lei
10.522/2002. Com isso, os
casos empatados no Conselho, que eram decididos
pelo voto do presidente da
turma de julgamento, que
sempre é o representante da
Receita Federal, passam a
ser a favor do contribuinte.
Para Eduardo Gonzaga
Oliveira de Natal, mestre

em direito tributário pela
PUC/SP e sócio do escritório Natal & Manssur, dificilmente a maioria obtida
no STF será revertida e essa
decisão gera reflexos bastante positivos. “Primeiro,
retira a insegurança jurídica
sobre esse tema, uma vez
que não sabíamos se essa
regra valeria ou não, e vários casos já foram julgados
com base nela, desde 2020”,
disse Natal.
O tributarista lembra
que, além da segurança jurídica, a decisão deve retirar
as travas de diversos processos no Carf. “Também
em razão da pendencia
desse julgamento no STF,
foram criadas travas nos
últimos anos em processos
administrativos relevantes e
de alto valor. Agora, com o
Supremo formando maioria
e com o arrefecimento da

pandemia (Covid-19), essas
travas devem ser retiradas
para o bem da celeridade
processual e da segurança
jurídica”.
Natal entende que, não
havendo a mudança nos
votos até aqui proclamados pelos ministros, o STF
deverá declarar a constitucionalidade da regra do
desempate em favor do
contribuinte. “Confirmada
a constitucionalidade pelo
STF, entendo que os contribuintes que foram derrotados em voto de desempate
anteriores à vigência da nova regra, Lei 13.988 de 14
de abril de 2020, poderão,
inclusive, analisar a possibilidade de recorrerem ao
judiciário para requererem
a aplicação da retroatividade benigna, eis que a regra
de desempate afeta a própria constituição do crédito

tributário, configurando-se
em norma híbrida - de direito processual e material
- passível de ser abarcada
pelo art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN),
enquanto não definitivamente julgado o ato/fato
pelo Poder Judiciário”, concluiu Natal.
Para Rossiana Nicolodi,
especialista em direito tributário pela PUC/SP e advogada do escritório Natal
& Manssur. “a decisão do
STF é, com certeza, mais
um argumento para autorizar a revisão da decisão
atacada. Ademais, na esfera
judicial, a discussão não se
limita apenas à questão formal do voto proferido, de
qualidade, mas, é estendida
a todos os aspectos fáticos
e jurídicos, ainda que não
apreciados pelo Carf ”, disse Nicolodi.

AVISO AOS ACIONISTAS

A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores
Acionistas que se encontram à disposição, na sede da Sociedade, na
Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022
Eugênio Ricardo Araújo Costa
Diretor-Presidente

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
José Ricardo de Queiroz Pereira, inscrito no CPF/ME sob o
nº 866.978.117-49. Declara nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo
II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada,
sua intenção de exercer cargos de administração na Master S/A
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, inscrita CNPJ/ME
nº 33.886.862/0001-12. Ainda, o Declarante Esclarece que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por
meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”:
o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro Deorf mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento
de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). Gerencia Técnica de
Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro (GTRJA).
São Paulo e Rio de Janeiro, 30/03/2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
SEÇÃO RIO DE JANEIRO
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA - SEÇÃO RIO DE JANEIRO convoca seus associados para
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09/06/2022, 5ª feira, às 18:30 horas em primeira convocação, havendo quórum legal, e em segunda convocação às 19:00
horas, com qualquer quórum, na sede do CREMERJ localizada à
Praia de Botafogo, 228 – RJ (Auditório Júlio Sanderson), com a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas da gestão 2020-2022.
2. Eleições de Diretoria para a gestão 2022-2024. As apresentações
das chapas deverão ocorrer no período 09/04/2022 a 09/05/2022.
Raphael Cordeiro da Cruz - Secretário Geral - Gestão 2020/2022

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 002/2022. Data: 19 de abril de 2022, às 10
horas. Local: CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES, Av. Sete de Setembro 274/280, Centro - Campos dos
Goytacazes/RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial:
Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais, sucatas
inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O Instituto Municipal
de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará, na data acima,
leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/
ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo
legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser
obtida junto ao pátio, situado à Rodovia BR-101 Km 78, Fazenda Lagamar,
11º Distrito de Campos dos Goytacazes/RJ, em dias úteis, das 9h às 16h ou
ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

AVISO AOS ACIONISTAS

A MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto
no art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação,
no dia 29 de abril de 2022, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de Melo Franco,
290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br). A Companhia comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela
legislação aplicável será oportunamente realizada nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores
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Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 32.680.583/0001-35

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2021
2020
Receita operacional líquida
305.512 160.863
Custos operacionais
(269.491) (151.791)
Lucro Bruto
36.021
9.072
Despesas operacionais
(486)
(210)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
líquidas dos impostos e contribuições
35.535
8.862
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
1.790
367
Notas explicativas 31/12/2021 31/12/2020 Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Resultado antes dos impostos e das contribuições
37.325
9.229
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020 Passivos
Imposto de renda e contribuição social
(10.434) (5.304)
Passivos Circulantes
Ativos
26.891
3.925
Fornecedores
6.996
6.160 Lucro líquido do exercício
Ativos Circulantes
Impostos e contribuições sociais
2.387
1.229 Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de
Outros passivos circulantes
8.743
1.565
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Equivalentes de caixa
46.701
13.881 Total dos Passivos Circulantes
18.126
8.954
2021
2020
Passivos
Não
Circulantes
Outros ativos circulantes
2.411
341
26.891
3.925
Impostos e contribuições diferidos
15.982
6.216 Lucro líquido do exercício
Total dos Ativos Circulantes
49.112
14.222 Tributos diferidos
18.940
7.366 Outros resultados abrangentes
Outros passivos não circulantes
5.260
5.013 Resultado abrangente total do exercício
26.891
3.925
Ativos Não Circulantes
Total dos Passivos Não Circulantes
40.182
18.595
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em
58.308
27.549
Ativo de contrato de concessão
4
518.901
201.816 Total dos Passivos
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Patrimônio Líquido
Outros ativos não circulantes
5.233
5.013 Capital social
2021
2020
6
490.301
190.301
24.637
3.201 Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais
(267.180) (145.061)
Total dos Ativos Não Circulantes
524.134
206.829 Reserva de lucros
Total do Patrimônio Líquido
514.938
193.502 Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos
9.727
Total dos Ativos
573.246
221.051 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
573.246
221.051 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
300.000 149.200
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
32.820 13.866
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
13.881
15
Reserva de lucros
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
46.701 13.881
Reserva
Reserva de
Lucros
32.820 13.866
Nota explicativa Capital social
legal Reserva Especial lucros a realizar acumulados
Total Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
41.101
10
149
- 41.260 sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de insSaldos em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
149.200
- 149.200 trumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método
Retificação da destinação do resultado de 2019
49
49 de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável.
Lucro líquido do exercício
3.925
3.925 A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva,
Destinação do Lucro do exercício:
exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaReserva legal
196
(196)
- terial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O
Reserva especial
2.797
(2.797)
- modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao
(932)
(932) custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
Dividendos obrigatórios
190.301
206
2.995
- 193.502 com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aumento de capital
300.000
- 300.000 identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas no período apresentado.
Retificação da destinação do resultado de 2020
932
932 (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiLucro líquido do exercício
26.891 26.891 ro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de
Destinação do Lucro do exercício:
Reserva legal
1.345
(1.345)
- caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substanReserva lucros a realizar
19.159
(19.159)
- cialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais
(6.387) (6.387) ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
Dividendos obrigatórios
490.301
1.551
3.927
19.159
- 514.938 b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
Saldos em 31 de dezembro de 2021
6
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do
Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021
resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensura(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
ativo de contrato, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à sa- dos pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Um pas1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’ana” ou “Companhia”) é tisfação da obrigação de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida sivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 11 de janeiro de 2019, que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
que tem como objeto principal a exploração da concessão de serviços públicos de equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de per- Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mututransmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica provenien- formance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de conces- ante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente do Leilão ANEEL n° 004/2018 é constituído pelas instalações de transmissão sionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo será te são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
no estado do Rio Grande do Sul as quais são compostas por 587 KM de linhas requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo.
de transmissão, a saber: Livramento 3 – Alegrete 2, Livramento 3 – Cerro Chato, contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
Livramento 3 – Santa Maria 3, Livramento 3 – Maçambará 3; e por 2 subestações: implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmis- resultado. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reMaçambará 3 e Livramento 3 (com compensação síncrona). Adicionalmente, tam- são, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. conhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação
bém fará parte do escopo do empreendimento os seccionamentos C1/C2 compre- A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que
endidos entre a linha de transmissão Maçambará – Santo Ângelo e a subestação e é determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa
Maçambará 3, bem como as adequações nos módulos de conexão da subestação implícita utilizada pela Companhia incide sobre o montante a receber dos fluxos relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do
Cerro Chato. Em 22 de março de 2019, a Companhia assinou, com a ANEEL, o futuros de recebimentos de caixa em 9,40% ao ano. c) Receita de correção mone- resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5 Imposto de renda e contribuição
contrato de concessão nº 12/2019 para construção, operação e manutenção da tária do ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida a partir da opera- social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são callinha de transmissão pelo prazo de 30 anos, cuja previsão para início das opera- cionalização do empreendimento com base no índice de inflação definido no con- culados com base no regime do lucro presumido considerando as seguintes preções é março de 2023. A Companhia é uma controlada da Transmissora Aliança trato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação missas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do imposde Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato de e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconheci- to de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedente de
Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, possui mento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alíquota da
o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos estabelecidos no calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obriga- contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferida trimestralreferido contrato sejam cumpridos. A Companhia está em fase pré-operacional, ção de desempenho, acrescidos de margem. 3.2 Receitas financeiras e despe- mente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos auferiportanto a Taesa, no papel de controladora, garante suporte financeiro necessário sas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplica- dos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das variações monetárias
ções financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros ativas e demais resultados positivos obtidos pela Companhia. Os impostos diferipara que a Companhia cumpra com suas obrigações.
efetivos e atualização monetária de depósitos judiciais. As despesas financeiras dos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras abrangem a atualização monetária de provisões, e outros. 3.3 Instrumentos fi- contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As nanceiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos usados para fins de tributação. Os impostos diferidos são mensurados pelas alídemonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 23 de março de financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado quotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas re2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas (“CA”); ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao vertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretana legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as in- valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Um ativo de
terpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais,
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as infor- e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provámações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao vel que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
correspondem às informações utilizadas na gestão da Companhia. 2.2. Base de valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são
mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos fi- revisados a cada data de relatório e reduzidos na medida em que sua realização
histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos, mensurados nanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resul- não seja mais provável.
pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: tado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ati- 4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/2020
Adição (a) 31/12/2021
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda fun- vos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos Linha de transmissão
201.816
317.085
518.901
cional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do re- SE – Sant’ana – RS
201.816
518.901
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra sultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Cus- Não Circulante
31/12/2019
Adição (a) 31/12/2020
forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações to amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amorti- Linha de transmissão
34.860
166.956
201.816
financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça jul- zado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar SE – Sant’ana – RS
34.860
201.816
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” Não Circulante
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas (a) As adições no ativo de contrato de concessão estão relacionadas ao projeto abaixo:
Ato legislaCusto de construção
Previsão
de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são
Concessão
Descrição
tivo
RAP
estimado (capex ANEEL) de conclusão
REIDI (*)
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais
áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concesLivramento 3 – Alegrete 2
são - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração,
Livramento 3 – Cerro Chato
substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de conLivramento 3 – Santa Maria 3
Implantação das linhas
Contrato
tratos de concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de
Livramento 3 – Maçambará 3
de transmissão,
Concessão R$67.080
da RFB nº
R$610.364
Março de 2023 ADE
performance (implementar a infraestrutura, operar e manter). A Administração
Seccionamento Maçambará – Santo
construção de
ANEEL
89/2019 (***)
da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões
Ângelo C1/C2
subestações associadas. 012/2019
com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo SE Livramento 3 e compensador síncrono
de contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz
SE Maçambará 3
a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de conces6. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS
são é registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura, 5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado era de A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes do
construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável final é identi- R$490.301, representado por 490.301.000 (quatrocentas e noventa milhões, tre- curso normal das operações, envolvendo aspectos cíveis. Com base na opinião de
ficada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro zentas e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos
atribuída a obrigação de performance de implementação da infraestrutura é defi- dezembro de 2020 o capital era de R$190.301, representado por 190.301.000 cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados suficientes para
nida com base nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre (cento e noventa milhões trezentas e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui depósios projetos implementados pela Companhia, onde são levados em consideração valor nominal.
tos judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de R$5.233.
Data
Evento
Capital integralizado em 2021
diversos fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário
31/12/2020 Atualização Servidões 31/12/2021
11/01/2021
Aumento
de
capital
90.000
macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A margem
Cíveis
5.013
557
(310)
5.260
18/01/2021
Aumento
de
capital
75.000
de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmis31/12/2019
Adição 31/12/2020
01/07/2021
Aumento
de
capital
35.000
são é determinada com base no preço de venda individual do serviço, a partir de
Cíveis
5.013
5.013
27/07/2021
Aumento de capital
30.000
informações disponíveis sobre o valor da contraprestação à qual a entidade espe27/10/2021
Aumento de capital
70.000 Em 31 de dezembro 2021, com base na opinião dos consultores jurídicos exterra ter direito em troca da prestação dos serviços prometidos ao cliente, nos casos
300.000 nos, o montante de causas com risco de perda classificados como possível era no
em que a Companhia tem direito exclusivamente à remuneração pela atividade
valor atualizado de R$679, referentes a causas trabalhistas, para os quais nenhude operar e manter, conforme CPC 47 – Receita de contrato com o cliente e os Proposta de destinação do lucro do exercício:
31/12/2021 31/12/2020 (*) ma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no
custos incorridos para a prestação de serviços da atividade de operação e manu26.891
3.925 Brasil não requerem sua contabilização.
tenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa implícita Lucro líquido do exercício
Diretoria
(1.345)
(196)
do fluxo financeiro de cada projeto e representa a melhor estimativa da Companhia Reserva legal
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
(2.797)
para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, Reserva especial
Erik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o Reserva de lucros a realizar
(19.159)
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico
componente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data Dividendos obrigatórios
(6.387)
(932)
do leilão de cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou (*) Como a Companhia está em fase de construção, a AGO de 30 de abril de 2021
André Augusto Telles Moreira - Diretor Jurídico e Regulatório
atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do retificou a proposta de destinação do resultado do exercício de 2020. Com essa
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo decisão, os dividendos obrigatórios propostos com base no estatuto, foram reclasLuis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessio- sificados para a Reserva especial (reserva de lucro).
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
nária presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços
de implementação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Sant’ana Transmissora de Ener- vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
margem estimada para cada projeto, considerando a estimativa da contrapresta- gia Elétrica S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
ção com parcela variável. Quando a concessionária presta serviços de operação e financeiras da Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Companhia), que relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que consi- compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
dera os custos incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à medida que demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô- as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
os serviços são prestados. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
em função da inflação, conforme índice de atualização previsto em contrato de as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
concessão, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação de contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre- possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avaliação que sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para financeira da Sant’ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezembro parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros, bem como de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer- de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissiofindo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tribu- cício
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra- distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cautos - Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários Base
sileiras
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da com taise normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
natureza de longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas ado- do auditor pela auditoria
demonstrações financeiras”. Somos independentes suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
tadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na em relação à Companhia,das
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de auditorias pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, base- bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
adas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarinterpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social di- do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras in- a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
feridos – São registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de formações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operafiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevandiferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relató- relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incontribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
medida que sua realização não seja mais provável.
que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili- de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Compa3.1 Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mensurar dades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração nhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresena receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. As receitas são troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de perfor- de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, enmance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando for possível identificar os se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a tre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
direitos; (iii) quando houver substância comercial; e (iv) quando for provável que a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti- e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de implementação da infraes- continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons- Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
trutura - Serviços de implementação, ampliação, reforço e melhorias de instala- trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ERNST & YOUNG
ções de transmissão de energia elétrica. As receitas de implementação de infraes- ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
trutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos, acrescidos de margem. A o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria Pia Leocádia de Avellar Peralta
receita de implementação de infraestrutura é reconhecida em contrapartida ao das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá- Contadora CRC-1RJ101080/O-0
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/
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B3 registra primeira CPR Verde
Cédula foi estruturada pelo Grupo BMV

A

B3, a bolsa do Brasil, recebeu no final
de fevereiro o registro da primeira Cédula de
Produto Rural (CPR) Verde
emitida sob as diretrizes do
decreto nº 10.828/21 (que
regulamentou a emissão
desse tipo de produto, relacionado às atividades de
conservação e recuperação
de florestas nativas e de
seus biomas).
“Dada a segurança do
registro na B3, investidores internacionais e fundos
de investimentos podem
adquirir a CPR Verde, com
aposta na valorização de
títulos de preservação de
floresta, que atualmente é
a maior promessa do mercado como ativo diante da
corrida das corporações
para o cumprimento das

metas de Net-Zero”, afirma Maria Tereza Umbelino,
CEO do Grupo BMV.
O produtor rural e demais agentes que atuam na
cadeia do agronegócio podem captar recursos que serão direcionados ao financiamento da conservação
de florestas nativas e seus
biomas, estabelecendo os
critérios pelos quais essas
cédulas possam ser consideradas CPRs Verdes.
O registro e estruturação
dessa primeira CPR Verde
foi coordenado pelo Grupo BMV, que desenvolveu
a Unidade de Crédito de
Sustentabilidade (UCS) e
sintetiza o valor de 27 serviços ambientais envolvidos
em um processo de preservação, possibilitando operações com a segurança da
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financeira
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S.A. - Marko
Jovovic
Presidente
Conselho
de Administração.
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia
ou diretamente à Companhia, observadas as orientações constantes
da Proposta da Administração disponibilizada nesta data, bem como as
regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Para o envio dos boletins
assinados diretamente à Companhia solicitamos a utilização do e-mail
ri@dommoenergia.com.br, não havendo necessidade de envio posterior da
via física. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, conforme
alterada, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição
da adoção do voto múltiplo é de 5%. Informações adicionais encontramse na Proposta da Administração disponível na sede da Companhia e
nos endereços eletrônicos listados acima. Eventuais dúvidas poderão ser
enviadas ao Departamento de Relações com Investidores, através do e-mail
ri@dommoenergia.com.br. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. DOMMO
ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do Conselho de Administração.

tecnologia blockchain.
Certificação
O Grupo BMV utiliza
o Standard BMV, protocolo de certificação para
pagamento de serviços de
preservação, que cria condições econômicas para os
produtores rurais manterem áreas de reservas legais
e proteção permanente em
suas propriedades.
“Além dessa contribuição importantíssima para o
meio ambiente e a preservação de florestas, o registro
da CPR Verde reforça dois
compromissos importantes
da B3: o de estar ao lado do
agronegócio ajudando a desenvolver um setor que é o
motor da economia nacional, e o de seguir induzindo

as melhores práticas ESG
para o mercado”, afirma
Fabio Hull, diretor de relacionamento com Bancos
Múltiplos e Fintechs da B3.
“O reconhecimento do
padrão BMV como originador de CPR Verde é um
grande avanço nas políticas
de pagamentos por serviços
ambientais, bem como na
aceitação dentro do país da
conservação de floresta como atividade agrícola. Esta
validação reafirma o Standard BMV, através das UCS,
como um instrumento para
o combate às mudanças climáticas e auxilia o país no
atingimento de das suas
metas no Acordo de Paris,”
enfatiza Fabian Gonçalves,
Business Manager da SGS
Brasil, que certificou a CPR
Verde do Grupo BMV.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”)
TELESPAZIO
BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33
- NIRE 33.3.0016636-0
CNPJ/ME
18.593.815/0001-97
nº 33.3.0031102-5
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de Janeiro,
de março de
os administradores. Informamos que se trata de alteração da convocação
originalmente efetuada para realização da assembleia no dia 4 de abril de 2022,
mantidos os anúncios previstos no caput do art. 133 da Lei nº 6.404/76, que foram
objeto de publicação nas
versões impressa
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do Jornal Monitor Mercantil
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Conselho
Administração
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BRASIL
S.A. convoca
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Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
11 de abril de 2022, às 9h, na sede da Companhia, situada na Av. Rio Branco,
1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger
os administradores. Informamos que se trata de alteração da convocação
originalmente efetuada para realização da assembleia no dia 4 de abril de 2022,
mantidos os anúncios previstos no caput do art. 133 da Lei nº 6.404/76, que foram
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sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - parte, Leblon, inscrita no CNPJ sob o nº
33.102.476/0001-92, NIRE 33300108611, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código
nº 8893 (“Companhia”) vem, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76, e
dos art. 3º e 5º da Instrução CVM 481, convocar os acionistas da Companhia
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de
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de
acionistas enviem, por meio de seus respectivos agentes de custódia março
ou da
de 2022. Sergio
Alberto
Carvalho - Presidente
de
instituição
prestadora
dosMonteiro
serviços de
de escrituração
das açõesdo
ou Conselho
diretamente
Administração.
Monteiro
Aranha
S.A.
à Companhia, o boletim de voto a distância, conforme disponibilizado pela
Companhia. Conforme regulamentação aplicável, faculta-se aos acionistas
titulares, individual ou conjuntamente, de ações representativas de, no mínimo
5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto (excluídas do cálculo
as ações mantidas em tesouraria), requerer, por notificação escrita entregue
à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, a adoção
do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho
de Administração. Os documentos e informações relativos às matérias
da Assembleia, incluindo a proposta da administração, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas
da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 29 de março
de 2022. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do Conselho de
Administração. Monteiro Aranha S.A.

BC continua analisando
moeda no formato digital

A

proposta do Projeto
de Lei Complementar (PLP) 9/22, que
trata a emissão de moeda no
formato digital pelo Banco
Central, continua em análise
na Câmara dos Deputados.
O projeto precisa ainda ser
analisado pelas comissões de
Defesa do Consumidor; de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços; de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário.

O BC anunciou em maio de
2021 as diretrizes para o futuro Real Digital.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, o texto
prevê as responsabilidades
da autoridade monetária
brasileira em caso de falhas
operacionais ou na segurança cibernética, além de
violações à legislação de
proteção de dados pessoais.
O eventual confisco dos valores mantidos em carteiras
digitais será crime contra a
economia popular.

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
CNPJ/ME n.º 02.150.453/0001-20 (matriz)
CNPJ/ME n.º 02.150.453/0002-00 (filial)
NIRE 33.3.0027102-3 JUCERJA / NIRE 359.0394720-9 JUCESP
Extrato de Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de Janeiro de 2022
Local e Presença: sede social da Companhia, situada na Cidade do
Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala
202, Barra da Tijuca, CEP 22640-102. Acionistas representando 100%
do capital social. Deliberação Tomada por Unanimidade: aprovada a
eleição de novo membro para ocupar o cargo de Diretor da Companhia,
cujo mandato se estenderá até a posse dos Diretores que vierem a ser
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada durante o exercício
de 2022, podendo haver reeleição, a saber: Sr. Raphael Magalhães
Morgado, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
nº 173.178, expedida pela OAB/RJ, devidamente inscrito no CPF/MF sob o
nº 124.307.327-69, domiciliado nesta cidade, à Av. das Américas, nº 3434
- Bloco 07 - Sala 201 - Barra da Tijuca - RJ / RJ, e cuja remuneração
anual global, em conjunto com os demais diretores, não poderá ultrapassar
o valor fixado na Assembleia Geral Extraordinária de 30/06/2021.
O Diretor expressa concordância com a sua nomeação, bem como que
sua posse somente ocorrerá mediante assinatura do respectivo Termo de
Posse no livro de atas da Diretoria da Companhia, tendo declarado não
estar impedido de ocupar cargo a administração: (i) por lei especial; (ii)
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro
nacional, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.
Arquivada na JUCERJA em 07/01/2022 sob o nº 00004688455, Sec.
Geral Jorge Paulo Magdaleno Filho e na JUCESP em 18/02/2022 sob
o nº 99.529/22-1, Sec. Geral Gisela Simiema Ceschin e encontra-se
disponível para consulta na sede social da Companhia.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 29 de abril de
2022, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no
artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede
social de Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., na Rua Voluntários da
Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. examinar, discutir e votar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2. examinar, discutir e votar
a proposta de destinação dos resultados do exercício; 3. deliberar sobre a
manutenção do saldo remanescente da reserva de lucros a realizar, constituída na assembleia geral ordinária realizada em 28/04/2006, no montante
de R$2.295.754,75 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 4. deliberar sobre
a manutenção da reserva constituída na assembleia geral ordinária realizada em 30/04/2021, no montante de R$3.000.000,00 (três milhões de reais),
constituída para uso na migração tecnológica e transformação digital. 5.
eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da
remuneração dos Administradores. Informações Gerais: 1. Comunicamos
aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº 6.404/76,
se encontram à disposição na sede Companhia, nos sites da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia
https://www.sondotecnica.com.br/sobre-nos/relacao-com-investidores/ os
documentos relacionados a este Edital. 2. Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além do documento de identidade,
conforme o caso: a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos
últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de mandato com reconhecimento
da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 3. A Companhia
adotará o voto à distância na realização da Assembleia, nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de
voto por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da
Companhia, Itaú Unibanco S.A., ou diretamente à Companhia. Os acionistas
que optarem por remeter o boletim de voto à distância (“BVD”) diretamente à
Companhia poderão fazê-lo enviando, até 22/04/2022, para o endereço eletrônico ri@sondotecnica.com.br, vias digitalizadas em formato .PDF do BVD
(devidamente preenchido, rubricado e assinado) e dos documentos pertinentes, não sendo necessário o envio das vias físicas. A Companhia confirmará
o recebimento dos documentos, bem como comunicará ao acionista por meio
do endereço de e-mail informado no BVD se os documentos recebidos são
suficientes para que o voto seja considerado válido ou os procedimentos e
prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário. 4. Os acionistas obterão todas as informações necessárias para melhor entendimento das
matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração.

JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Despejo por
Falta de Pagamento proposta por DIVA GERALDA DA SILVA
RODRIGUES, APARECIDA FÁTIMA SILVA RODRIGUES
e FRANCISCO SILVA RODRIGUES em face de MODERN
CLOSET COZINHAS PLANEJADAS LTDA e LUIZ GUSTAVO
TORRES DA SILVA (Processo nº 0165938-16.1998.8.19.0001):
A Dra. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, especialmente a MODERN CLOSET
COZINHAS PLANEJADAS LTDA, através de seu representante
legal, LUIZ GUSTAVO TORRES DA SILVA, ESPÓLIO DE
JOAQUIM GOMES DA SILVA, através de seu inventariante
e ROSALINA MARIA TORRES DA SILVA, de que no dia
11/04/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões online (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 483.383,96; ou no dia 18/04/2022, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
Apartamento 102, situado na Rua Miritiba, nº 316, Ilha do
Governador/RJ. Cf. o 11º RI, o imóvel encontra-se matriculado
sob o nº 35.141, constando no R.2, a venda do imóvel a Joaquim
Gomes da Silva, casado com Rosalina Maria Torres da Silva e
no R-3, doação a Luis Gustavo Torres da Silva. Débitos de IPTU:
não há (FRE 1445902-8). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios: não há (Nº CBMERJ:
607553-5). A venda se dará livre e desembaraçada, com a subrogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no
preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem
sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se
sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendose ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN.
Caso ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou
credor caberá o pagamento de comissão no equivalente de 0,5%
a 2,5% do valor da avaliação por quem der causa. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias,
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e
nos autos acima. RJ, 16/02/2022. – Eu, Pedro Paulo dos Santos
Silva, Mat. 01-28226 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dra. Rosana Simen Rangel – Juíza de Direito.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
implementação de reforço na Subestação de Marimbondo II, conforme referida autorização da ANEEL. Em 2020, não
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir o Relatório da foi contabilizada Receita de Construção. • A Receita de Remuneração dos Ativos da Concessão consolidada somou
Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2021, em conjunto com as Demonstrações R$ 100,2 milhões em 2021, aumento de 1,8% comparado ao ano de 2020, refletindo, principalmente, a atualização do
Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as ativo financeiro. • As Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 15,3 milhões em 2021, um aumento de 1,3% em
orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas relação ao ano de 2020, afetada, principalmente pelo aumento da Receita Anual Permitida e das taxas regulatórias
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da proporcionais.• A Receita Operacional Líquida em 2021 atingiu R$ 129 milhões, gerando um acréscimo de 13 %
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e clientes.
em relação ao valor de 2020, que foi de R$ 114,6 milhões. • As despesas administrativas e os custos de O&M em
EXERCÍCIO 2021: 1.Perfil da Companhia: A Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. (“Companhia”), 2021, alcançaram R$ 2 milhões, uma queda de 76,2% em relação aos R$ 8,4 milhões de 2020 devido a otimização
Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em 14 de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente das atividades, que incluíram o redimensionamento de algumas equipes e internalização de atividades. Além disso,
Vargas, nº 955, sala 1011 (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico foram feitas reversões de provisões seguindo a assinatura de distratos com fornecedores, no valor de R$ 11 milhões.
(SPE) e tem como objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia. A • O resultado financeiro negativo atingiu R$ 44,1 milhões em 2021 frente a R$ 38,8 milhões registrados em 2020. A
Companhia sagrou-se vencedora do Lote B do Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09 variação reflete, principalmente, os juros dos contratos de empréstimos e debêntures e aumento dos juros. • O imposto
de março de 2012, cujo Contrato de Concessão nº 013/2012 foi assinado em 10/05/2012. O Lote B formado pela de renda e contribuição social correntes foram de R$ 6,2 milhões e o diferido R$ 20,4 milhões em 2021. A alíquota
subestação Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de transmissão 500 kV Ribeirãozinho – Rio Verde Norte e Rio Verde efetiva do imposto corrente de 2021 foi de 8%. • O Lucro Líquido em 2021 totalizou R$ 51,1 milhões, um aumento de
Norte – Marimbondo II, e pelo seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo – Araraquara C1 e C2 17% em relação ao lucro líquido de 2020 de R$ 43,6 milhões. • O EBITDA de 2021, foi de R$ 121,9 milhões e margem
na Subestação Marimbondo II, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A RAP ajustada para o ciclo de de 94,45%. Excluindo os efeitos do IFRS 15, o EBITDA atingiu R$ 96,4 milhões em 2021 com margem EBITDA de
2021/2022 é de aproximadamente R$ 110 milhões. 2. Gestão: A atuação da Administração tem enfoque na busca 97,95%, um acréscimo de 15,6% em relação ao EBITDA de 2020, que foi de R$ 81,8 milhões, devido ao reajuste anual
por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na responsabilidade social, na maximização
da rentabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança Corporativa: A Companhia possui da RAP, a redução nos custos de O&M e despesas administrativas e, principalmente, a baixa de fornecedores com
estrutura de governança composta pela Assembleia de Acionistas, pelo Conselho de Administração, pela Diretoria, reversão para o resultado. • A dívida bruta consolidada em 31 de dezembro de 2021 somou R$ 462,8 milhões, uma
pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Ética e Conduta. Suas práticas são pautadas pelos princípios gerais da boa queda de 2,67% em relação ao final de 2020, quando registrou R$ 475,5 milhões, considerando o empréstimo com
governança corporativa da equidade, da prestação de contas corporativa, da transparência e da responsabilidade, BNDES e a Segunda Emissão de Debêntures, ambos em fase de amortização. 6. Investimentos: Os investimentos da
e regradas de forma específica pelo Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas, pelas Regras de Governança Companhia têm como objetivo principal o aumento de sua eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D
Corporativa, pelo Código de Ética, pelo Código de Conduta e pela Política de Proteção de Dados. A gestão de realizados em conformidade com a política regulatória do setor, seja para investimentos em melhorias ou reforços
pessoas pela Companhia conta com regramento por políticas e regulamentos dirigidos a diversos tópicos, a exemplo autorizados. Em 2022, a Companhia segue investindo na implantação de reforços em instalações sob sua operação,
da Política de Recrutamento e Seleção, do Procedimento de Aplicação de Ações Disciplinares, do Procedimento atendendo à Resolução Autorizativa (REA) nº 9693, aprovada em 9 de fevereiro de 2021 pela ANEEL. O investimento
de Treinamento e Desenvolvimento, do Regulamento de Salários e Benefícios e do Procedimento de Rescisão de total será de aproximadamente R$ 30 milhões. Os investimentos em programas de pesquisa e desenvolvimento
Contrato de Trabalho. 4. Desempenho Operacional: Desde 2019, a Companhia assumiu integralmente as atividades da ANEEL são feitos de acordo com a legislação vigente. Foi concluída a primeira fase de um projeto em parceria
de Operação e Manutenção (O&M), com o objetivo de maximizar a sua eficiência operacional mantendo apenas com a COPEE – UFRJ sobre chaves seccionadoras seguras e está em andamento o desenvolvimento de um robô
terceirizado o Centro de Operações – COS cujo serviço é prestado pela Itumbiara Transmissora de Energia S.A., de monitoramento de Subestações com o LACTEC, do Paraná. O investimento realizado chega a R$ 843 mil. 7.
subsidiária integral da acionista State Grid Brasil Holding. 5. Desempenho Econômico-Financeiro: • Em 2021, a Auditores Independentes: Com respeito à prestação de serviços relacionados à auditoria externa, a Companhia
Receita Operacional Bruta totalizou R$ 144,3 milhões, aumento de 9,84% em relação a 2020, principalmente, pelo informa que a EY Auditores Independentes prestou apenas serviços relacionados à Auditoria das demonstrações
acréscimo da Receita de Construção relacionada à implantação de reforço nas instalações conforme autorização da financeiras do exercício de 2021. A Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no
ANEEL por intermédio da REA 9693/2021. • A Receita de Operação e Manutenção totalizou R$ 35,1 milhões em 2021, parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
aumento de 9,71% quando comparada aos R$ 31,7 milhões de 2020, decorrente principalmente da revisão do ciclo 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 25/03/2022.
da RAP de 2021/2022. • No exercício de 2021, Receita de Construção somou R$ 8,9 milhões, com início das obras de A Administração.
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Demonstração do resultado
Demonstração do fluxo de caixa
Nota 31/12/2021 31/12/2020 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
31/12/2021 31/12/2020
19
129.040
114.571 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
7
70.543
25.565 Receita operacional líquida
20
(5.168)
(8) Lucro antes dos imposto de renda e da contribuição social
Contas a receber
8
11.018
10.984 Custo de construção
77.724
67.256
Custo de operação e manutenção - O&M
21
(11.202)
(7.274) Ajuste para:
Imposto de renda e contribuição social a
112.670
107.289 Remuneração do ativo de contrato
recuperar
3.129
1.164 Lucro bruto
(100.255)
(98.441)
Almoxarifado
11
17.013
15.520 Despesas operacionais
Margem de Construção
(3.759)
(2.753)
(3.546) Depreciação
Caixa Restrito
10
1.823
32.726 Pessoal
18
4
(1.315)
(1.468) Despesas de juros de empréstimos e debêntures e custos
Ativo de contrato
9
83.505
79.656 Serviços de terceiros
46.556
40.117
22
11.268
697 Provisão Contingência
7.252
6.779 Outras Receitas
Outros ativos
(2.364)
(3.382)
(379)
(139) Atualização de impostos a recuperar
194.283
172.394 Outros despesas
111
Contingências
2.364
3.306 (Aumento)/redução nos ativos e Aumento (redução)
Não circulante
nos passivos operacionais
Caixa Restrito
10
17.865
22.975 Lucro antes das receitas e despesas
121.855
106.139 Contas a receber
(34)
(2.389)
Ativo de contrato
9
1.277.162 1.251.357 financeiras e impostos
23
3.034
1.637 Imposto de renda e contribuição social a recuperar
910
3.759
Imobilizado
1.683
491 Receitas financeiras
23
(47.165) (40.520) Outros ativos
(1.966)
761
Intangível
248
248 Despesas financeiras
(44.131) (38.883) Ativo de contrato
74.360
73.912
1.296.958 1.275.071 Resultado financeiro (líquido)
77.724
67.256 Fornecedores
(15.390)
1.808
1.491.241 1.447.465 Resultado antes da tributação
(6.173)
(2.122) Salários e encargos
53
214
Nota 31/12/2021 31/12/2020 Imposto de renda e contribuição social - corrente 17
Passivo
Imposto de renda e contribuição social - diferido 17
(20.418) (21.524) Impostos e contribuições sociais
44
267
Circulante
51.133
43.610 Imposto de renda e contribuição social a recolher
(3.431)
(34)
Fornecedores
12
2.754
18.144 Lucro líquido do exercício
(1.296)
Empréstimos e financiamentos
14
27.196
25.321 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Contingências
1.136
207
Outros passivos
Debêntures
15
7.333
3.421
Demonstração do resultado abrangente
Disponibilidade proveniente das atividades
Salários e encargos
718
665
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
72.417
84.059
Impostos e contribuições sociais
13
1.472
1.428
31/12/2021 31/12/2020 operacionais
(33.218)
(34.690)
IRPJ e CSLLl a recolher
17
1.202
350 Lucro líquido do exercício
51.133
43.610 Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
(2.986)
(1.100)
Dividendos a pagar
18.c
55.507
29.808 Outros resultados abrangentes
- Pagamento de imposto de renda e contribuição social
4.860
3.724 Total de resultado abrangente do exercício
Outros passivos
51.133
43.610 Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
36.213
48.269
82.861 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. operacionais
101.042
Fluxo de caixa da atividade de investimento
Não circulante
Caixa Restrito
36.013
(37.490)
Empréstimos e financiamentos
14
301.143
326.276
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(1.210)
(5.642)
Debêntures
15
127.171
120.525 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais) Aquisição de Imobilizado
Intangível
(38)
Provisão para Contingências
16
1.916
5.576
Reservas
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17
76.613
54.306
de lucros
34.803
(43.170)
de investimentos
506.683
506.843
Lucros
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Patrimônio líquido
Capital
Lucros acumu1.612
Capital social
18.a
733.832
733.832
social Legal retidos lados Total Captação de Empréstimos
(27.650)
(24.339)
Reserva legal
18.b
12.104
9.547 Saldos em 31 de dezembro de 2019 733.832 7.366 69.916
- 811.114 Pagamento de principal - Empréstimos e debêntures
137.420
114.542 Reversão de Dividendos não reclamados
Reserva de lucros retidos
- 13.554 13.554 Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
(26.038)
(24.339)
857.921 Lucro líquido do exercício
883.356
- 43.610 43.610 financiamento
44.978
(19.240)
- 2.181
- (2.181)
- Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa
1.491.241 1.447.465 Constituição de reserva legal
25.565
44.805
- (10.357) (10.357) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Dividendos mínimos obrigatórios
70.543
25.565
Reserva de retenção de lucros
- 44.626 (44.626)
- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 Saldos em 31 de dezembro de 2020 733.832 9.547 114.542
44.978
(19.240)
- 857.921 Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa
(Em milhares de reais)
Reversão de Dividendos não reclamados
- (13.554)
- (13.554) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
1. Contexto operacional: Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. Lucro líquido do exercício
- 51.133 51.133
(“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em 14 Constituição de reserva legal
- 2.557
- (2.557)
- te às competências de abril e maio, que deverão ser pagos a partir de julho e
de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12º Dividendos mínimos obrigatórios
- (12.144) (12.144) poderão ser parcelados em até seis vezes, de julho até dezembro de 2020; •
andar, Centro, no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Reserva de retenção de lucros
- 36.432 (36.432)
- Redução das alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos (sisEspecífico - (SPE) e tem por objeto social a exploração de concessões de Ser- Saldos em 31 de dezembro de 2021 733.832 12.104 137.420
- 883.356 tema S) no período compreendido entre abril e junho de 2020. iv) Impacto nas
viços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Demonstrações Financeiras: A Companhia entende que não existe risco releoperação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços comvante de inadimplência de seus clientes, considerando o quanto verificado nos
plementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é os atos legislativos, cabe destaque para o Decreto Legislativo n° 6, publicado últimos meses, além de seu faturamento ser pulverizado e haver garantia que
regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), vincula- em 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública permi- cobre as obrigações e pode ser acionada pelo Operador Nacional do Sistema
da ao Ministério de Minas e Energia (“MME”). A Companhia foi criada pela tindo ao governo a adoção de uma série de ações, bem como garantindo agili- Elétrico (ONS). Na data de emissão deste relatório não havia variação signifiState Grid Brazil Holding S.A. (“SGBH”), e pela Copel Geração e Transmissão dade nos atos da administração pública. A ANEEL tem evitado ações com alto cativa no índice de inadimplência e esta se relacionava principalmente a clienS.A. (“COPEL GeT”), com vistas a desenvolver a concessão objeto do Leilão impacto econômico ou que pressionem em demasia as tarifas pagas pelos tes que discutem a exigibilidade de pagamento perante o ONS ou reestruturade Transmissão ANEEL nº 013/2012 (“Leilão”), realizado pela ANEEL. a) Da consumidores finais de energia elétrica, pautando suas medidas pela necessi- ram suas dívidas judicialmente. Desta forma, não foi considerado nenhum valor
concessão: A Companhia sagrou-se vencedora no Leilão, arrematando o Lote dade de quantificação dos desequilíbrios financeiros e econômicos, na preser- para PCLD ou a possibilidade de redução no valor recuperável de ativos não
B, formado pela subestação Marimbondo II (500 kV), pelas linhas de transmis- vação dos contratos e na modicidade e estabilidade das tarifas no médio e financeiros (impairment), tendo ainda em vista o êxito das medidas implemensão 500 kV Ribeirãozinho-Rio Verde Norte e Rio Verde Norte - Marimbondo II, longo prazo. Este viés da agência visa evitar a criação de um círculo vicioso de tadas pela ANEEL para contenção dos impactos da crise econômica sobre o
e pelo seccionamento das linhas de transmissão (500 kV) Marimbondo - Arara- inadimplência e consequentemente um desequilíbrio dos contratos. A Nota setor elétrico. Ressalta-se ainda que, até o momento, não houve necessidade
quara C1 e C2 na subestação Marimbondo II, nos estados de Mato Grosso, Técnica nº 01/2020-GMSE/ANEEL traz a avaliação inicial dos efeitos da pan- de a Companhia realizar a revisão do seu planejamento estratégico, pois as
Goiás e Minas Gerais. As linhas de transmissão têm como objetivo escoar a demia de COVID-19 no setor elétrico brasileiro, com apresentação de propos- projeções de caixa têm se confirmado conforme cenários otimistas. As rupturas
energia gerada pelas usinas Teles Pires e Colider. A subestação Marimbondo tas a serem avaliadas, no curto e médio prazo, para seu enfrentamento. Por das cadeiras de fornecimento não afetaram os negócios da Companhia uma
II cumpre as funções de atender às regiões metropolitanas de Goiânia e Brasí- meio da análise dos índices de inadimplência da Companhia, é possível afirmar vez que os contratos e ordens de compra estratégicos estavam fechados antes
lia e proporciona intercâmbio regional entre o Centro-Oeste e o Sudeste. O que a estratégia adotada pela ANEEL logrou êxito. As medidas de liquidez im- do início da pandemia e as atividades transcorrem normalmente. 2. Base de
Contrato de Concessão nº 013/2012 foi assinado em 10/05/2012, com vigência plementadas para a preservação do setor foram eficientes em atingir seu obje- preparação: As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com
até 10/05/2042. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmis- tivo por terem sido direcionadas para o segmento de distribuição. Este segmen- as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internasão de Energia Elétrica é celebrado entre a União (Poder Concedente - Outor- to poderia expor o setor elétrico aos impactos da crise econômica por (i) se tional Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas
gante) e a Companhia (Operadora) e regulamenta a exploração dos serviços tratar do principal responsável pela geração de receita do setor elétrico, arcan- contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das Demonstrações fipúblicos de transmissão de energia elétrica pela Companhia, estabelecendo (i) do com parcela relevante dos pagamentos dos segmentos de geração e trans- nanceiras foi autorizada pela Diretoria em 22 de fevereiro de 2022. Todas as
quais os serviços que o operador deve prestar e (ii) os padrões de desempenho missão e (ii) ter sido atingido pela redução de demanda no segmento de con- informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras , e somente
para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade sumo, após fechamento de estabelecimentos industriais e comerciais e por um elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Admida rede. Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser possível aumento da inadimplência, tendo em vista à crise econômico e proibi- nistração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Esrevertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de uma indenização. A ção temporária da suspensão de fornecimento para consumidores inadimplen- sas Demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
remuneração é regulada através de mecanismo de tarifa estabelecido nos con- tes. iii) Medidas adotadas pela Companhia: A Companhia tem sua atividade funcional e de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram arredondatratos pela receita anual permitida (RAP), parcela garantida pelo Poder Conce- enquadrada no rol de atividades essenciais e, por isso, implementou uma série dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso
dente para remunerar o operador, com fator de reajuste anual pelo IPCA em 1° de medidas para manter a normalidade de suas operações, em linha com as de estimativas e julgamentos: Na preparação destas Demonstrações finande julho de cada ano. Além disso, há previsão contratual para revisão tarifária recomendações dos órgãos governamentais e buscando preservar seus cola- ceiras , a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afeno 5°, 10° e 15° anos de vigência a partir da data de assinatura do contrato. A boradores, além de evitar a propagação da doença. a) Ações com foco em tam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos,
RAP vencedora do Leilão de Transmissão de R$ 73.080 mil, foi sendo reajus- suas atividades e pessoas: A Companhia definiu as principais ações adotadas passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estitada de tempos em tempos tendo sido o último reajuste em julho de 2021 quan- para proteção e prevenção dos efeitos do COVID-19 nas subestações e linhas mativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revido a RAP teve reajuste de aproximadamente 8%, chegando a R$ 106.832 mil. de transmissão em um Plano que foi divulgado entre seus funcionários e forne- sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a) Ativo de Contrato
O montante de RAP recebida no exercício de 2021 foi de 109.826 mil. Em se- cedores. Dentre essas ações cabe destacar as seguintes: • Elaboração e divul- e remuneração do Ativo de Contrato: A Companhia mensura o Ativo de Contratembro de 2016 a Companhia recebeu do ONS o Termo de Liberação Provisó- gação de plano com orientações gerais para a prevenção do contágio; • Forne- to no início da concessão ao valor justo e posteriormente o mantém ao custo
ria (TLP) para início do escoamento parcial entre os trechos desde a subesta- cimento de máscaras a todos os colaboradores, com instruções específicas amortizado. No início da concessão, a Taxa de Remuneração do Ativo de Conção de Ribeirãozinho até a subestação de Marimbondo II, da energia produzida para uso; • Fornecimento de álcool em gel para todas as localidades; • Forne- trato (“Taxa de Remuneração”) é estimada pela Companhia por meio de avana Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires. Em 16 de fevereiro de 2018, a cimento de luva para todas as localidades; • Fornecimento de água e sabão liações financeiras, utilizando-se de componentes internos e externos de merCompanhia recebeu do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o Ter- para equipe de Linha de Transmissão em atividade; • Medição de temperatura, cado. O saldo do Ativo de Contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro espemo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Operação Comercial De- controle de sintomas, acompanhamento do estado de saúde e vacinação; • rado descontado pela Taxa de Remuneração. O fluxo de caixa é impactado
finitivo em 30 de janeiro de 2018, desta forma, encontrando-se apta a receber Realização de exames periódicos para diagnósticos do COVID-19; • Reveza- pelas estimativas da Companhia na determinação da Taxa de Remuneração,
a RAP em sua integralidade. Em 09 de fevereiro de 2021 foi publicada a Reso- mento das equipes para evitar aglomerações no local de trabalho; • Utilização que deve remunerar o investimento na construção da infraestrutura. Além dislução Autorizativa (REA) 9693/2021 que autoriza a Companhia a implantar re- de banco de horas e férias individuais; • Readequação das escalas de trabalho, so, no fluxo de caixa considera-se a indenização que se espera receber do
forços em suas instalações de transmissão. O objeto da REA é a implantação de forma a aumentar os períodos de isolamento e reduzir riscos de contamina- Poder Concedente ao final da concessão. O valor indenizável é considerado
de um banco de reatores na subestação de Marimbondo com prazo de cons- ção; • Viagens exclusivamente para serviços inadiáveis e prementes e que pela Companhia como o valor residual contábil no término da concessão. A
trução de até 30 meses e Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 3.198, data- expõem a operação a riscos bem como preventivas próximas as bases ou mais Companhia utiliza os seus resultados históricos e se necessário, busca dados
-base junho/2020 quando estiver operando. A companhia começou o investi- importantes; • Disponibilização de declaração para livre circulação de colabora- de referência de suas acionistas, para determinação de suas estimativas, lemento no terceiro trimestre de 2021. b) Regime especial de incentivos para o dores para os estritos fins de prestação do serviço essencial de transmissão de vando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as espedesenvolvimento da infraestrutura (REIDI) A Companhia, por ter projetos apro- energia àqueles que impreterivelmente precisam se deslocar; • Diálogo com os cificidades de cada leilão. b) Receita de operação e manutenção: As receitas
vados de construção de infraestrutura no setor de energia, obteve a habilitação prestadores de serviço e fornecedores para acompanhar os procedimentos oriundas dos serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas
para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura para prevenção do contágio pelo COVID-19; • Envio de comunicados com com base nos valores estimados pela Administração para fazer face aos custos
(REIDI), que concede o benefício fiscal da suspensão da Contribuição para o orientações sobre a COVID-19 periodicamente; • Redução de colaboradores de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da autorizados a circular simultaneamente dentro do mesmo veículo da empresa concessão. c) Margem, receita e custo de construção: A Companhia reconhece
Seguridade Social (COFINS). c) Licenciamento Ambiental: A Companhia teve e higienização interna dos automóveis; • Redução do intervalo entre higieniza- em suas Demonstrações financeiras margem de lucro sobre os valores regissua Licença de Operação (LO) expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Am- ções dos locais de trabalho e equipamentos utilizados; • Restrição ao ingresso trados a título de custo de construção da infraestrutura de transmissão com
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 30 de agosto de de terceiros nas instalações das empresas. Para o escritório central no Rio de base em estimativas no inicio da concessão. A construção foi efetuada por
2016, sob Registro no IBAMA nº 02001.005398/2012-38, emitida sem ressal- Janeiro foram adotadas as seguintes ações: • Adoção do trabalho remoto terceiros, tendo em vista a natureza principal da companhia ser de uma convas, válida pelo prazo de 10 (dez) anos a partir de sua data de emissão. Todas (home office) a partir de 16.03.2020; • Fornecimento de álcool em gel para to- cessionária de transmissão de energia elétrica. d) Avaliação de instrumentos
as condicionantes listadas nesta Licença de Operação estão sendo cumpridas dos os colaboradores e disponibilização em locais estratégicos do escritório; • financeiros: A nota explicativa nº 24.1 oferece informações detalhadas sobre as
conforme o previsto. Em 2021 a concessionária executou a campanha de co- Redução do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipamen- principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor justo
municaão social e educação ambiental de maneira remota, através de spots de tos utilizados; • Medição de temperatura, controle de sintomas, acompanha- de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibilidade dessas
rádio, mensagens em mídias digitais, cartazes, folhetos informativos e manuais mento do estado de saúde e vacinação; • Realização de reuniões internas e premissas. e) Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadivulgados em redes sociais e entregues à comunidade interceptada pelo em- externas exclusivamente por via remota (videoconferência); • Adoção a prática das à interpretação de regulamentos tributários complexos, bem como ao valor
preendimento, seguindo todos os protocolos de segurança contra o COVID-19. de reuniões por teleconferência entre os grupos de O&M e Administrativo/Fi- e momento de resultados tributáveis esperados. Em virtude da natureza de
O foco da campanha este ano foi a conscientização acerca de queimadas, nanceiro com os diretores, para direcionamento das ações; • Viagens restritas longo prazo, a Companhia adota premissas para estimar os valores devidos de
tema cada vez mais relevante na região, considerando o número de casos e o exclusivamente para serviços inadiáveis; • Envio de comunicados com orienta- impostos. Diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou
período de estiagem, que neste ano de 2021 apresentou seca histórica. O ob- ções sobre a COVID-19 periodicamente; • Restrição ao trânsito de pessoas nas futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita
jetivo foi alertar sobre os riscos das queimadas descontroladas e a responsabi- instalações das empresas. b) Ações com foco econômico-financeiro: Conside- e despesa de impostos já registradas. Questionamentos por autoridades fiscais
lidade dos envolvidos. Em novembro de 2021 foi realizada uma LIVE para inte- rando o cenário atípico atualmente vivenciado, com efeitos potencialmente im- podem surgir em uma variedade de assuntos, dependendo das condições viressados sobre o tema com a participação de especialistas no assunto. Os re- previsíveis, não é possível precisar totalmente os impactos nas operações da gentes nas jurisdições onde a Companhia atua. A Companhia constitui provisultados da campanha, junto ao cumprimento das demais condicionates no Companhia no médio prazo. Ainda é preciso reconhecer que há certo grau de sões, na medida em que julga necessário e com base em estimativas cabíveis,
período, foram enviados ao órgão licenciador em relatório. d) Efeitos da pande- incerteza quanto aos efeitos da pandemia na economia e por quanto tempo para possíveis consequências de auditorias por parte de autoridades fiscais
mia de Covid-19 causada pelo Coronavírus (SARS-COV-2): i) Contexto Geral: esses efeitos irão perdurar. Porém, decorridos 21 meses do início das medidas das jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos
A rápida disseminação do vírus SARS-COV-2, comumente chamado de Coro- de afastamento social, não há impacto relevante na geração de receita ou nos fatores, tais como a experiência em auditorias fiscais anteriores. O Imposto de
navírus e da doença a ele correlacionada, a COVID-19, cujos primeiros diag- custos que importem em alteração significativa no acompanhamento orçamen- Renda e a Contribuição Social diferidos, bem como os tributos diferidos, são
nósticos ocorreram em dezembro de 2019, levou a Organização Mundial da tário até a presente data. A Companhia não enxerga qualquer sinal de anorma- registrados com base nas diferenças temporárias entre as bases contábeis e
Saúde (OMS) a declarar, em 11 de março de 2020, a doença como uma pan- lidade nas operações e não chegou ao seu conhecimento qualquer outro even- as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente e os aspectos
demia global, conduzindo os governos de praticamente todos os países a im- to que possa ser interpretado como indicativo de que possa ter suas operações mencionados na nota explicativa nº 17. 5. Base de mensuração: As Demonsplementarem medidas de afastamento social de suas populações para conter e/ou situação econômico-financeira impactada. Para pautar suas ações, a ad- trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com excea velocidade de contágio. Tais medidas levaram a uma recessão econômica ministração da Companhia monitora os fluxos de caixa buscando identificar ção dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resulem escala mundial, devido, principalmente, à disrupção das cadeias de supri- desvios considerados relevantes, por meio de revisões mensais das projeções tado. 6. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as principais
mento e à interrupção de atividades em diversos setores da economia, conse- e da inclusão do realizado no período. Caso seja necessário as premissas são políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os períoquentemente causando volatilidade nos preços de ativos, nas taxas de câmbio ajustadas e testes de sensibilidade são realizados, incluindo, por exemplo, ce- dos apresentados nestas Demonstrações financeiras. 6.1. Caixa e equivalene nos juros. Em resposta aos efeitos da desaceleração econômica, os gover- nários de quebra de receita. Como já informado, o efeito da pandemia ainda é tes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atennos anunciaram pacotes de estímulos econômicos e alívio humanitário para pequeno se considerado o impacto em receita e custos, não trazendo varia- der os compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou ouminimizar o impacto inicial da COVID-19, permitindo a superação da recessão ções significativas quando se leva em consideração o caixa acumulado. Visan- tros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente
econômica. ii) Ações implementadas pelo Governo Brasileiro e pela ANEEL: do o aumento da liquidez durante o período de incerteza, nos primeiros meses de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de
No Brasil, o Governo Federal tem centralizado as medidas de auxílio econômi- da pandemia, a partir de março de 2020, a Companhia adotou as seguintes caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto,
co e financeiro, por meio dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das ações: • Postergação do recolhimento, da Contribuição Previdenciária e do se- um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente
Agências Reguladoras, visando apoiar as empresas dos diversos setores da guro contra acidentes relativos às competências março e abril para os meses quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a
economia na mitigação dos efeitos e na superação da crise econômica. Dentre de agosto e outubro de 2020; • Postergação do recolhimento do FGTS, referen- contar da data da aquisição. 6.2. Ativo de contrato: De acordo com o CPC 47,
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o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento
de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a
ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As adições decorrentes da infraestrutura de transmissão também são registradas como Ativo de Contrato. 6.3.
Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos
(impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 6.4.
Outros ativos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e
seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. 6.5. Provisões e
passivos circulantes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida, quando aplicável, no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação presente como resultado de um evento passado e, é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.
6.6. Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo, 25%
do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendo. Adicionalmente, de
acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários.
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo
obrigatório, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo adicional proposto” no Patrimônio Líquido.
6.7. Receita de remuneração do ativo de contrato: Refere-se à remuneração do investimento no desenvolvimento de infraestrutura para transmissão de
energia elétrica e é calculada com base na aplicação da taxa de juros efetiva,
que desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante o prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre o valor
do investimento. 6.8. Receita de operação e manutenção: As receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas com
base nos valores estimados pela Administração para fazer face aos custos de
O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da
concessão (vide nota 4.b). 6.9. Receita de juros sobre aplicações financeiras: A receita de juros é reconhecida no resultado com base na aplicação da
taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido.
6.10. Despesas de juros de empréstimos e debêntures: As despesas de
juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 6.11. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240.000 anual para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos e são
reconhecidos no resultado. 6.11.1. Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar calculado sobre o lucro tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial, como ativo ou
passivo fiscal, pelo valor apurado com base nos registros contábeis e no reconhecimento das receitas . Ele é mensurado com base nas alíquotas de impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são
compensados de acordo com as premissas informadas em legislação pertinente a cada imposto. 6.11.2. Despesa de imposto de renda e contribuição social
diferidos: Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de passivos para fins de Demonstrações Financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de
imposto de renda e contribuição social diferidos.Passivos fiscais diferidos são
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos
reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera liquidar seus passivos. 6.12. Encargos regulatórios: A receita
de prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos,
taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) à alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) quotas
anuais definidas com base em 2,5% do investimento “pro rata tempore”, observado o limite de 3,0% das receitas da concessionária. É usada para financiar a
reversão, encampação, expansão e melhoria do serviço público de energia
elétrica, para financiamento de fontes alternativas de energia elétrica, para estudos de inventário e viabilidade de aproveitamentos de potenciais hidráulicos
e para desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao
combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica. Conforme art. 20 da
Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista
para o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixado pelos Despachos
emitidos pela ANEEL; • As concessionárias e permissionárias de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apresentados como
deduções da receita de uso do sistema de transmissão na demonstração do
resultado. 6.13. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos e
passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e, outros passivos financeiros. a) Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e
desreconhecimento: A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros
na data da negociação quando a Companhia se tornar parte das disposições
contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo ou passivo
financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. b) Ativos financeiros não derivativos - mensuração:
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados
pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, quando aplicável, são reconhecidos no resultado do exercício. c) Passivos financeiros não derivativos - mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado
conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor
justo e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício.
Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo
valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 6.14. Normas
emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Matrincha, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando
entrarem em vigor. IFRS 17 - Contratos de seguro: Em maio de 2017, o IASB
emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (CPC 50 - Contratos de Seguro que
substituiu o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Ao entrar em vigor, a IFRS 17 (CPC 50) substituiu a
IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se
a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características de participação discricionária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos
de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste
com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas
contábeis locais vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado por: •
Uma adaptação específica para contratos com características de participação
direta (abordagem de taxa variável). • Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) principalmente para contratos de curta duração. A
IFRS 17 e CPC 50 vigoram para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de
2023, sendo necessária a apresentação de valores comparativos. A adoção
antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na
mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17. Essa norma não se aplica
à Companhia. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante
ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos
69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para
classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liquidação; • Que o direito de
postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classificação não é
afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação. • Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for
em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam
sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de
1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente,
a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os
contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao
IAS 8: Definição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu
alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição
de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção
de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de
medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações
serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e
aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem
em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Guaraciaba . Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice
Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB
emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice
Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exemplos
para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para
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divulgação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de
materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis.
As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º
de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao
Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição
de material para a informação das políticas contábeis, uma data para adoção
desta alteração não é necessária. A Companhia está atualmente avaliando os
impactos dessas alterações nas políticas contábeis divulgadas.
7. Caixa e equivalentes de Caixa
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Bancos conta movimento
9.227
308
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco
48.940
13.294
12.376
11.963
Aplicação financeira - CDB Banco ABC
70.543
25.565
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de
2020, as aplicações financeiras referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de 100,5% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).
8. Contas a receber de clientes
31/12/2021 31/12/2020
Vencidos acima de 120 dias
227
200
Vencidos de 61 a 120 dias
1
11
Vencidos até 60 dias
6
32
A vencer
10.784
10.741
11.018
10.984
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15, 25 do mês subsequente
e 05 do mês posterior a este. A administração entende que não é necessária
a contabilização da provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois, no caso de não pagamento, a Companhia, como
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado
da fiança bancária fornecida pelos usuários do Sistema de Transmissão no
âmbito do Contrato de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST). Cabe
esclarecer, que os débitos contabilizados vencidos acima de 120 dias têm sua
exigibilidade suspensa por decisão judicial enquanto os usuários discutem sua
aplicabilidade com o ONS. 9. Ativo de contrato: A seguir é apresentada a
composição do Ativo de Contrato da Companhia:
31/12/2021 31/12/2020
Ativo de contrato
Serviços de construção
1.722.127 1.612.817
Amortização do ativo de contrato
(361.460) (281.804)
Total líquido
1.360.667 1.331.013
Circulante
83.505
79.656
Não circulante
1.277.162 1.251.357
Total
1.360.667 1.331.013
10. Caixa restrito: O saldo representa o valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das Debêntures, apresentado em garantia ao Contrato de
Financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda Emissão de
Debentures da Companhia. O mecanismo de preenchimento destas contas reservas segue estritamente as condições previstas nos instrumentos contratuais,
sendo ajustado periodicamente conforme apuração realizada pelo banco administrador e pelos financiadores. A totalidade do saldo está aplicada em CDB
ou em fundos de investimento lastreado em títulos públicos federais, conforme
previsão contratual. Considerando o atingimento do ICSD (índice de cobertura
do serviço da dívida) mínimo em 31 de dezembro de 2020 e cumprimento das
demais condições estabelecidas em seu contrato de financiamento e na escritura de emissão de debêntures, o BNDES, bem como a Pentágono, na qualidade
de agente fiduciário, manifestaram-se favoravelmente, permitindo o resgate do
valor de aproxidamente R$ 36.000 das Contas Reserva do BNDES e de Conta
de Complementação de ICSD. Conta de Complementação de ICSD registra o
montante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado pela Companhia e o valor equivalente ao ICSD mínimo de 1,2 na data-base. Em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia apurou ICSD de 1,3, além de estar cumprindo
integralmente as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento
do BNDES e na Escritura de sua Segunda Emissão de Debêntures. Em 31 de
dezembro de 2021, o saldo do Caixa Restrito está composto conforme segue:
31/12/2020 Movimentação 31/12/2021
Complementação ICSD
25.073
(25.073)
Pagamento Debentures
967
(967)
Reserva de Debêntures
5.239
1.881
7.120
Reserva de BNDES
24.422
(11.854)
12.568
55.701
(36.013)
19.688
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
1.823
32.726
Não circulante
17.865
22.975
19.688
55.701
11. Almoxarifado
31/12/2021 31/12/2020
Almoxarifado de Manutenção e Operação
17.013
15.230
17.013
15.230
12. Fornecedores
31/12/2021 31/12/2020
Nari Brasil Holding
246
4.129
Itumbiara transmissora de energia S.A.
6.214
China Epri Science & Tecnology CO.
1.556
7.419
Outros
952
382
2.754
18.144
13. Impostos e contribuições sociais retidos
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda retido na fonte
23
21
Contribuição social
23
18
Pis/Cofins/CSLL
9
12
Pis/Pasep
163
157
Cofins
760
726
INSS retido a recolher
77
67
ISS
417
427
1.472
1.428
14. Empréstimos e financiamentos: Abaixo está a movimentação da dívida
com o BNDES em 2021:
Juros Amor- Amorti31/12/ Desem- Apro- tização zação de 31/12/
2020 bolso priados de Juros Principal
2021
BNDES Subcrédito A 337.422
- 22.664 (22.638) (23.825) 313.623
BNDES Subcrédito B 14.175
900
(899)
(1.020) 13.156
BNDES Subcrédito C
- 1.612
38
(34)
(56) 1.560
351.597 1.612 23.602 (23.571) (24.901) 328.339
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
27.196
25.321
Não circulante
301.143
326.276
328.339
351.597
Em 28 de setembro de 2016, foi assinado um Contrato de Financiamento com o
BNDES, no valor total de R$ 440.000 mil. Os recursos destinados a este investimento foram postos à disposição da Companhia, sob a forma de três subcréditos: Subcrédito “A”: No valor de R$ 420.000 mil providos com recursos ordinários
do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirão juros de 2,42% ao ano, acima da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos.
Este subcrédito foi liberado em sua totalidade. O montante apurado foi capitalizado trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada
ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à formalização deste
contrato e 15 de janeiro de 2017. O principal da dívida deve se pago ao BNDES
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação
em 15 de fevereiro de 2017 e a última em 15 de janeiro de 2031. Subcrédito “B”:
No valor de R$ 17.854 mil providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre
o principal da dívida incidirão juros de 2,02% ao ano, acima da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos recursos. Este subcrédito foi desembolsado em sua totalidade. O montante apurado foi capitalizado
trimestralmente, no dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada
ano, no período compreendido entre o dia 15 subsequente à formalização deste
contrato e 15 de janeiro de 2017. O principal da dívida deve se pago ao BNDES
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em
15 de fevereiro de 2017 e a última em 15 de janeiro de 2031. Este subcrédito
foi desembolsado em sua totalidade. Subcrédito “C”: No valor de R$ 2.200 mil
providos com recursos ordinários do BNDES. Sobre o principal da dívida incidirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir da data de liberação dos
recursos. Este subcrédito é destinado a investimentos sociais não contemplados
no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O principal desta divida é pago ao BNDES em 151 prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 2021 e a
última em 15 de fevereiro de 2034. Em 31 de dezembro de 2021 já haviam sido
desembolsados R$ 1.593 mil deste subcrédito C. Em 31 de dezembro de 2021, o
cronograma de vencimento dos empréstimos está detalhado a seguir:
2022 2023 2024 2025 Acima de 2025
Total
BNDES Subcrédito A 25.952 25.952 25.952 25.952
209.815 313.623
BNDES Subcrédito B 1.104 1.104 1.104 1.104
8.740 13.156
BNDES Subcrédito C
140
140
140
140
1.000 1.560
Total
27.196 27.196 27.196 27.196
219.555 328.339
Cláusulas restritivas (Covenants): Conforme contrato de financiamento junto
ao BNDES, a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 20%. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia estava
e conformidade com as suas claúsulas restritivas. A mensuração do cálculo é
realizada anualmente, na data base do exercício. Principais cláusulas restritivas do BNDES: Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos
do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores de aspectos socioambientais, durante o período de vigência deste Contrato; Informar ao BNDES sobre
a existência de qualquer ação ou decisão judicial, processo, procedimento
ou decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente quanto aos
aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias úteis a contar da data
em que a beneficiaria teve conhecimento da existência de tal ação ou decisão
judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas e ações destinadas a
evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho
que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira
(Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 15. Debêntures: Além do contrato de financiamento com BNDES, em 2018 a Companhia emitiu debêntures
simples, não conversíveis em ações, em série única para distribuição pública
com esforços restritos, conforme ICVM 476, tendo a liquidação ocorrido em
03 de outubro de 2018. A emissão ocorreu nos termos da Lei 12.431/11, conforme alterada, tendo em vista o enquadramento do Projeto pelo Ministério de
Minas e Energia (MME). As debêntures possuem as seguintes características:
• Oferta: 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM
nº 476/09 (Lei 12.431); • Código do ativo registrado na CETIP: TPSU12; •
Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • Data
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de emissão:15/07/2018; • Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização em
15/06/2019; • Data de vencimento: 15/12/2030; • Quantidades de debêntures
emitidas: 118.000; • Volume da Serie: R$ 118.000.000,00; • Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 7,3870% a.a.; • Garantias compartilhadas com o BNDES. A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:
Juros
Amor- Amortiza- Custo de
31/12/ Apro- tização
ção de transação 31/12/
2020 priados de Juros Principal a amortizar
2021
Debentures
126.277 22.720 (9.647)
(2.749)
- 136.601
Custo de transação (2.331)
234 (2.097)
123.946 22.720 (9.647)
(2.749)
234 134.504
As debêntures estão segregadas conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
7.333
3.421
Não circulante
127.171
120.525
134.504
123.946
Em 31 de dezembro de 2021, o cronograma de vencimento das Debêntures
está detalhado a seguir:
2022
2023
2024
2025 Após 2025
Total
Debêntures
7.567 12.878 14.410 15.962
85.784 136.601
Custo de transação
(234)
(234)
(234)
(234)
(1.161)
(2.097)
7.333 12.644 14.176 15.728
84.623 134.504
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2, a partir de 31/12/2019, e Índice de Capital
Próprio igual ou superior a 20% durante toda a sua vigência. Em 31 de dezembro
de 2021 todas as cláusulas restritivas estabelecidas no contrato de financiamento
foram cumpridas pela Companhia. 16. Provisão para contingências e passivo
contingente: A Companhia, com base na avaliação de seus assessores legais,
constitui provisões para as ações cujas perdas são consideradas prováveis. As
provisões realizadas são relacionadas, em especial, a: (i) Causas Trabalhistas,
que são referentes a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e empresas terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da companhia),
envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras; (ii) Servidões Administrativas e (iii) Ação Indenizatória, que ocorre quando há divergência entre o
valor avaliado pela Companhia para pagamento e o pleiteado pelo proprietário e/
ou quando a documentação do proprietário não apresenta condições de registro
(espólios com inventários em andamento, propriedades sem matrículas, entre
outras). Decorrem também da intervenção no uso do capital de terceiros, seja na
qualidade de confrontante, seja no caso de imóvel onde há áreas de servidão de
passagem, a fim de preservar os limites e confrontações das faixas de servidão.
As contingências provisionadas estão classificadas conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas
259
308
Civil
1.657
5.268
1.916
5.576
As contingências com prognóstico de perda possível estão classificadas conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas
1.947
1.358
Tributaria
5.627
3.388
Ambiental
506
8.923
6.545
Cívil
16.497
11.797
Os valores de servidão referem-se a disputa entre as partes estando as ações parcialmente garantidas mediante depósitos judiciais. Adicionalmente ao exposto acima, cabe ressaltar que a Companhia é parte em uma arbitragem. A perda é classificada como possível, pois os prognósticos de êxito nestes casos são difíceis de
prever, tendo em vista o caráter iminentemente técnico da grande maioria dos os
pleitos em discussão, que será analisado por um perito escolhido pelas partes. Além
disso, a decisão do tribunal de arbitragem deverá levar em conta, além dos pedidos
da requerente, os valores de reconvenção apresentados pela Companhia, sendo
precipitado neste momento a avaliação dos valores envolvidos em eventual sentença desfavorável à Companhia. Desta maneira, a Companhia ainda não considera
qualquer montante para estes casos nos valores classificados como perda possível.
17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto de
renda e a contribuição social são apurados respectivamente com base no Lucro/Prejuízo Fiscal e Base Negativa. Foram apurados considerando a avaliação feita pela
administração com base nos fluxos de caixa futuros e testes de recuperabilidade dos
investimentos que indicaram que a Companhia terá rentabilidade para compensar
os prejuizos fiscais acumulados. O valor do passivo diferido refere-se a diferenças
temporárias apuradas com base na remuneração do ativo de contrato.
Tributos Diferidos
Passivo
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
103.817
37.427
141.244
Adições 2021
104.930
26.209
9.443
35.652
Amortização
(44.876) (11.195)
(4.039) (15.234)
Saldo em 31/12/2021
118.831
42.831
161.662
Ativo
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
63.926
23.012
86.938
Compensação
5.554
(1.389)
(500)
(1.889)
Saldo em 31/12/2021
62.537
22.512
85.049
Líquido em 31/12/2021
56.294
20.319
76.613
Líquido em 31/12/2020
39.891
14.415
54.306
31/12/2021 31/12/2020
Resultado
Imposto de renda diferido passivo
(15.014)
(15.826)
Imposto de renda corrente
(4.507)
(1.555)
(19.521)
(17.381)
Contribuição social diferido passivo
(5.404)
(5.698)
Contribuição social corrente
(1.666)
(567)
(7.070)
(6.265)
Líquido
(26.591)
(23.646)
IR - 25% CSLL - 9%
Total
Adições 2020
1.555
567
2.122
Compensações 2020
(489)
(183)
(672)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(813)
(287)
(1.100)
Saldo em 31/12/2020
253
97
350
Adições 2021
4.507
1.666
6.173
Compensações 2021
(1.502)
(483)
(1.985)
IRPJ/CSLL pagos por estimativa
(2.133)
(853)
(2.986)
Saldo em 31/12/2021
872
330
1.202
18. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 08 de fevereiro de 2019, a Companhia efetuou a devolução do montante relativo a redução de capital proporcional às composições acionárias, no montante de R$ 70.000 (setenta milhões
de reais), conforme aprovação na Ata de AGE de 22 de outubro de 2018,
devidamente registrada na JUCERJA em 05/02/2019 sob nº 00003506370.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social subscrito e integralizado
da Companhia é de R$ 733.832.303,00 (setecentos e trinta e três milhões,
oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e três reais) dividido em 733.832.303
ações ordinárias nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de
R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do
capital social subscrito da Companhia é como se segue:
31/12/2021 31/12/2020
State Grid Brazil Holding S.A.
374.254
374.254
Copel Geração e Transmissão S.A.
359.578
359.578
733.832
733.832
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por
Ações. c) Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva
legal, calculado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações,
n° 6.404/76. Em dezembro de 2020, seguindo o disposto no parágrafo 3º do
artigo 40 do estatuto social da Companhia, a Administração considerou prescritos os dividendos não reclamados nos três anos anteriores, incorporando-os
à reserva de lucros retidos. Em 30 de abril de 2021 os acionistas, reunidos em
Assembléia Geral, rejeitaram a prescrição de dividendos proposta pela Administração e determinaram a reversão dos valores correspondentes a rubrica de
dividendos a pagar. A Companhia reverteu o lançamento desses dividendos
na demonstração das mutações do patrimônio líquido referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021. d) Reserva de retenção de lucros: A Companhia destinou para a conta de Reserva de retenção de lucros, os lucros excedentes após o cálculo da reserva legal e dividendos mínimos obrigatórios.
19. Receita operacional líquida
31/12/2021 31/12/2020
Receita de Construção (a)
8.927
8
Remuneração dos ativos de contrato
100.255
98.441
Receita de Operação e Manutenção
35.110
31.700
Receita operacional bruta
144.292
130.149
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
(1.019)
(901)
Reserva global de reversão - RGR
(2.945)
(4.233)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica
- TFSEE
(390)
(368)
Pis
(1.944)
(1.797)
Cofins
(8.954)
(8.279)
Total receita operacional líquida
129.040
114.571
(a) Início da implantação de um banco de reatores na subestação de Marimbondo (MG) conforme Resolução Autorizativa ANEEL(REA) 9693/2021.
20. Custo de construção
31/12/2021 31/12/2020
Edificações e obras civis
(649)
Máquinas e equipamentos
(999)
Serviços de terceiros
(533)
(8)
Adiantamentos a fornecedores
(2.771)
Outros
(216)
Total
(5.168)
(8)
21. Custo de operação e manutenção
31/12/2021 31/12/2020
Pessoal
(4.056)
(2.369)
Materiais
(680)
(35)
Serviços de terceiros
(3.919)
(4.183)
Arrendamentos e aluguéis
(587)
(249)
Seguros
(1.570)
(478)
Doações, contribuições e subvenções
(12)
(29)
Tributos
(378)
Provisão para litígios
(412)
Recuperação de despesas
481
Total
(11.202)
(7.274)
22. Outras receitas
31/12/2021 31/12/2020
Compartilhamento de Infraestrutura (CCI)
240
768
Alienação de Materiais
670
Recuperação de Despesas
10.380
Pis e Cofins
(22)
(71)
Total
11.268
697
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23. Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras
Variações monetárias ativas
Juros sobre recebimentos
Outras receitas financeiras
Pis sobre receitas financeiras
Cofins sobre receitas financeiras

periodicamente pela Administração. A Companhia também não pratica aplica31/12/2021 31/12/2020 ções de caráter especulativo ou em quaisquer outros ativos de riscos. • Risco
3.064
1.580 de taxa de juros: Refere-se aos impactos nas taxas de juros variáveis sobre as
98
50 receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras. Em 31 de dezembro
10
77 de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o perfil dos instrumentos financeiros rele10
9 vantes remunerados por juros variáveis da Companhia era:
(21)
(11)
Instrumentos financeiros por indexador
31/12/2021 31/12/2020
(127)
(68) Aplicações financeiras
3.034
1.637 CDB-DI
61.316
25.257
Despesas financeiras
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar neVariações monetárias passivas
(30)
gativamente o resultado da Companhia. Análise de sensibilidade de taxa de
Juros e multas
(127)
(7) juros variável - aplicações financeiras: A Companhia está exposta ao risco de
Juros sobre empréstimos e debêntures
(46.322)
(39.883) variação das taxas de juros dos instrumentos financeiros em aberto ao fim do
Despesas com debêntures
(234)
- período deste relatório. Para elaboração da análise de sensibilidade, consideraOutras despesas financeiras
(452)
(630) -se a curva histórica dos índices econômicos, bem como projeções divulga(47.165)
(40.520) das por entes com reconhecimento de mercado. Para aplicações financeiras,
Total
(44.131)
(38.883) a política de investimentos da companhia restringe-se a instrumentos de renda
24. Gestão de riscos: O gerenciamento de riscos visa identificar e analisar fixa, estando sua exposição atrelada principalmente ao risco de variação do
os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir as estratégias CDI, porém somente em relação aos ganhos financeiros, não havendo impacde controle e as ações para mitigação dos riscos e subsequentemente para to nas contas de ativo. Análise de sensibilidade de taxa de juros variável - fimonitorar esses riscos. A Administração define o apetite para riscos em con- nanciamentos: Com relação aos empréstimos e financiamentos, a exposição
textos e situações específicas e acompanha o cumprimento do plano de ge- da companhia está relacionada à variação da TJLP, indexador do Contrato de
renciamento de riscos, revisando sua estrutura de gerenciamento de risco em Financiamento com o BNDES, e ao IPCA, indexador da Segunda Emissão de
relação aos riscos enfrentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos Debêntures. As projeções indicativas para a variação da TJLP nos próximos
é feito também com base nas políticas dos acionistas da Companhia. Esta meses não trazem alterações materialmente relevantes para o total de despenota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos sas financeiras da companhia no próximo período. As variações do IPCA são
riscos a seguir mencionados e as estratégias de gerenciamento adotadas. a) capturadas no reajuste anual da RAP, rebalanceando o fluxo de caixa da ComRiscos de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes panhia e por isso, eventual aumento na despesa financeira seria acompanhade um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, oriundas do em aumento da Receita de Serviços, ainda que em momentos diferentes. •
da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. As operações Risco de inflação - A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices
que sujeitam a companhia ao risco de crédito decorrem principalmente de de inflação. Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reducaixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito a clientes, zidas. Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter
conforme apresentado a seguir:
as suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos
31/12/2021 31/12/2020 nos resultados. c) Riscos operacionais: Os riscos operacionais são aqueles ineCaixa e equivalentes de caixa
70.543
25.565 rentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das
Conta a receber
11.018
10.984 decisões operacionais e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais
Caixa restrito
19.688
55.701 como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões
101.249
92.250 geralmente aceitos de comportamento empresarial. • Risco técnico - A infraes• Caixa e equivalentes de caixa: Representado pelo valor mantido em contas trutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas imbancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. A política de abertura postas por normas locais e internacionais. Ainda assim, eventos decorrentes de
de contas bancárias e aplicações financeiras restringe o relacionamento com caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros
instituições bancárias com rating mínimo de AA+. As aplicações devem ser fei- maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, a Companhia
tas predominantemente em CDB. • Contas a receber: A Administração entende pode ter seu caixa impactado pelos custos necessários para o reestabelecimenque não é necessária a contabilização de provisão para devedores duvidosos todas instalações às condições de operação, ainda que não haja desconto da
em relação aos seus clientes, considerando o baixo risco de inadimplência de Parcela Variável de Indisponibilidade (PVI), decorrente de eventuais indisponiseus clientes. O Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”), cele- bilidades de suas Linhas de Transmissão. A Companhia mitiga o risco de perda
brado entre o ONS, as concessionárias de transmissão e o usuário, tem como de ativos mediante a contratação de cobertura securitária para a totalidade dos
um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as condições que irão regular ativos de transmissão.• Riscos regulatórios - A Companhia está sujeita a extena administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de uso sa e complexa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes
da transmissão e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio
ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos financeiros que Ambiente. • Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura - Caso a
garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários às concessioná- Companhia, por determinação regulatória, necessite expandir os seus negórias de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados no cios com a construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer
CUST: i i) Carta de Fiança Bancária - CFB e ii) Contrato de Constituição de Ga- em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra e
rantia - CCG. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os ou penalidades. Ainda assim, qualquer novo investimento aprovado pelo Poder
transmissores. • As garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos Concedente será remunerado por incremento da RAP. O risco de atrasos na
usuários. • Negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmis- construção de novas instalações pode estar ligado ao fato de a Companhia
sores e usuários. • No caso de não pagamento, a Companhia, como agente de depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instransmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia talações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de
bancária do usuário - CFB. • Caixa restrito: Representado pelo valor acumulado tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega de
nas contas reservas do BNDES e das debêntures, apresentada em garantia ao equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter um
contrato de financiamento firmado com o Banco. Nacional de Desenvolvimento efeito adverso relevante nos resultados da Companhia. Adicionalmente, devido
Econômico e Social (BNDES) e conforme previsto na Escritura de Segunda às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações,
Emissão de Debentures da Companhia. b) Risco de mercado: A utilização de a Companhia tem à disposição poucos fornecedores. • Risco de seguros - A
instrumentos financeiros, pela Companhia, tem como objetivo proteger seus Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil
ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmen- contra terceiros para suas linhas de transmissão e subestações. A Companhia
te no que diz respeito às oscilações de taxas de juros e índices de preços. A adota critérios na contratação dos seguros com o intuito de utilizar as melhores
Companhia não enxerga necessidade em fazer hedge para se proteger desses práticas adotadas por outras empresas representativas do setor, contratando
riscos, tendo em vista que na fase atual de Operação e Manutenção não há ex- cobertura para a totalidade de seu ativo e limitando os valores de indenização
posição a variações de preços de commodities e seus contratos têm índice de com base em estudos de perda máxima provável, resultando em elevados níreajuste em linha com reajuste da receita. Porém esses riscos são monitorados veis de cobertura securitária.
Xi Zongyue – Diretor Presidente / Financeiro
Carlos Eduardo Moscalewsky – Diretor Técnico / Meio Ambiente
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Guaraciaba Transmissora de Energia mance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou
inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance
(TP Sul) S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da GuaraciabaTransmis- identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se tratar de
sora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul- o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também retado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para quer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de- receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa aumonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos ditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GuaraciabaTrans- de auditoria incluíram, dentre outros: i) a avaliação do desenho dos controles
missora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas internos chave relacionados aos gastos realizados para execução do contrato; ii)
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa análise da existência ou não de margem nos contratos; iii) análise do contrato de
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi- concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes vanacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais riáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projetanormas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do au- dos, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em da taxa de desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especiarelação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no lizados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtipelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- das por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos que a mensurabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de ção do ativo de contrato e da receita de construção e as respectivas divulgações
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Prin- são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjuncipais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, to. Outros assuntos: Auditoria do exercício anterior: As demonstrações fiem nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa audito- nanceiras da Guaraciaba Transmissora de Energia S.A. para o exercício findo
ria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa que emitiu relatório em 10 de março de 2021 com opinião sem modificação sobre
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos essas demonstrações financeiras. Como parte de nossa auditoria das demonsuma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição trações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2021, não fomos contratados
de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as deos resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das de- monstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabili- 2020, portanto, não expressamos opinião ou qualquer outra forma de asseguradades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria ção sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal dezembro de 2020. Responsabilidades da Administração e da governança
assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de proce- pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabodimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com
significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedi- as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeibase para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
Companhia. Mensuração do ativo de contrato: Conforme divulgado na Nota erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é respon4.a às demonstrações financeiras, a Companhia avalia que, mesmo após a con- sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão, segue existindo gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opeum ativo de contrato pela contrapartida da receita de construção, uma vez que é racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeinecessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia ras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$1.360.667mil. O reco- ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são
nhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento signi- demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
ficativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicional- demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável
mente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de disda obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto níesforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de perfor- vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
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24.1. Categorias de instrumentos financeiros
Ativos financeiros
Categoria
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a Receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o valor de mercado dos
ativos e passivos financeiros acima se aproxima do valor contábil. Classificações
contábeis e valores justos: No que tange ao cálculo dos valores justos, para os
principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos,
consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas correntes e aplicações financeiras conforme posição dos extratos bancários. • Caixa restrito - representado
pelo valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das Debêntures. • Empréstimos e financiamentos - a Companhia considera que os valores justos para o
financiamento do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, uma
vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros
comparáveis. • Debêntures - a Companhia considera que os valores justos para
as debêntures são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não
existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis.
Hierarquia do valor justo: • Nível 1 - Preços cotados não ajustados em mercados
ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados,
incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente
preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo
ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela
Companhia a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não
houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis no período observado. Gerenciamento do capital: A política da
Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do
investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio.
A Administração monitora os retornos sobre capital, que a Companhia define como
resultados de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 25.
Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de
seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na data
de fechamento deste relatório, a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
Limite máximo de inTipo de seguro
Inicio
Fim
denização
Apólice
Responsabilidade Civil
de Administradores e
Diretores (D&O)
11/04/2021 11/04/2022 R$20.000 1001000001540
Riscos Operacionais
12/04/2020 12/04/2022 R$150.000 1009600000285
Responsabilidade Civil 12/04/2021 12/04/2022 R$10.000
5100002418
26. Transações com partes relacionadas: a) Remuneração de Administradores: Até 31 de dezembro de 2021 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e Administradores foi de R$ 758 (R$ 814 em 31 de dezembro de 2020).
b) Operações comerciais
Natureza
Natureza da 31/12/ 31/12/
Partes relacionadas
contábil
operação
2021 2020
Passivo State Grid Brasil
Holding – Aluguel
Fornecedores
Aluguel
369
Itumbiara Transmissora de
Energia
Fornecedores Custo de O&M
- 6.214
Total
369 6.214
Dividendos a pagar
Copel Geração e Transmissão S.A. Dividendos
Dividendos 27.198 14.606
State Grid Brazil Holding
Dividendos
Dividendos 28.309 15.202
Total
55.507 29.808
Natureza
Natureza da 31/12/ 31/12/
Partes relacionadas
contábil
operação
2021 2020
Resultado (Despesas)
State Grid Brasil Holding –
Custos
Aluguel
administrativos
Aluguel
409
324
Itumbiara Transmissora de
Custo
Custo de
Energia S.A.
operacional
O&M
797 1.066
1.206 1.390
Rodrigo Lopes Domingues – Contador – CRC-RJ-123588/O-2
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• 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
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto
não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.
ERNST & YOUNG
Gláucio Dutra da Silva
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ090174/O-4
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Sexta-feira, 1º de abril de 2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir o Relatório da Administração, com as principais informações relativas ao exercício de 2021, em conjunto com as Demonstrações Financeiras auditadas e elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações
e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, as quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Matrinchã
Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. para a sociedade, parceiros, investidores e clientes.
EXERCÍCIO 2021: 1. Perfil da Companhia: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (“Companhia”),
Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em 14 de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente
Vargas, nº 955, sala 1011 (parte), Centro, Rio de Janeiro - RJ. A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e tem como objeto social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia.
A Companhia sagrou-se vencedora do Lote A do Leilão de Transmissão nº 02/2012, realizado pela ANEEL em 09 de
março de 2012, cujo Contrato de Concessão nº 012/2012 foi assinado em 10/05/2012. O Lote A é composto por três
linhas de transmissão, Paranaíta – Claudia – Paranatinga – Ribeirãozinho com total de 1.005 km de extensão, e por
três subestações, Paranaíta, Claudia e Paranatinga, todas as instalações no Estado do Mato Grosso. A RAP ajustada para o ciclo de 2021/2022 é de aproximadamente R$ 235 milhões. 2. Gestão: A atuação da Administração tem
enfoque na busca por eficiência nas operações, na segurança de todos os envolvidos, na responsabilidade social, na
maximização da rentabilidade das acionistas e em sustentabilidade econômica. 3. Governança Corporativa: A Companhia possui estrutura de governança composta pela Assembleia de Acionistas, pelo Conselho de Administração, pela
Diretoria, pelo Conselho Fiscal e pelo Comitê de Ética e Conduta. Suas práticas são pautadas pelos princípios gerais
da boa governança corporativa da equidade, da prestação de contas corporativa, da transparência e da responsabilidade, e regradas de forma específica pelo Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas, pelas Regras de Governança
Corporativa, pelo Código de Ética, pelo Código de Conduta e pela Política de Proteção de Dados. A gestão de pessoas pela Companhia conta com regramento por políticas e regulamentos dirigidos a diversos tópicos, a exemplo da Política de Recrutamento e Seleção, do Procedimento de Aplicação de Ações Disciplinares, do Procedimento de Treinamento e Desenvolvimento, do Regulamento de Salários e Benefícios e do Procedimento de Rescisão de Contrato de
Trabalho. 4. Desempenho Operacional: Desde 2019, a Companhia assumiu integralmente as atividades de Operação
e Manutenção (O&M), com o objetivo de maximizar a sua eficiência operacional mantendo apenas terceirizado o Centro de Operações – COS, cujo serviço é prestado pela Itumbiara Transmissora de Energia S.A., subsidiária integral da
acionista State Grid Brazil Holding. 5. Desempenho Econômico-Financeiro: • Em 2021, a Receita Operacional Liquida
totalizou R$241,8 milhões, redução de 39% em relação a 2020, decorrente, principalmente, da finalização da receita
de construção relacionada à implantação de reforço no Ramal Sinop. • Em 2021, não houve receita de construção, redução de 100% quando comparada aos R$ 174,9 milhões de 2020, decorrente da finalização do projeto de construção
relacionada à implantação de reforço no Ramal Sinop. • No exercício de 2021, a Receita de Operação e Manutenção
somou R$ 82,7 milhões, aumento de 13,85% em relação aos R$ 71,3 milhões de 2020. • A Receita de Remuneração
dos Ativos da Concessão consolidada somou R$ 191,8 milhões em 2021, aumento de 4,2% comparado ao ano de
2020, refletindo, principalmente, a finalização da implantação do Novo Ramal Sinop e a remuneração do Ativo de Contrato. • As Deduções da Receita Operacional atingiram R$ 32,7 milhões em 2021, um aumento de 3,0% em relação ao
ano de 2020, proporcionalmente ao aumento da Receita Anual Permitida. • As despesas administrativas e os custos
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Almoxarifado
Caixa Restrito
Ativo de contrato
Outros ativos
Não circulante
Caixa Restrito
Ativo de contrato
Imobilizado
Intangível

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
31/12/2021 31/12/2020 Passivo
Circulante
7
96.346
43.307
Fornecedores
8
24.331
24.247
Empréstimos e financiamentos
4.259
1.362
Debêntures
11
25.938
24.444
Salários e encargos
10
3.986
2.892
Impostos e contribuições sociais
9
196.659
165.984
IRPJ e CSLL a recolher
15.909
9.235
Dividendos a pagar
367.428
271.471
Outros passivos
10
9

43.969
2.610.804
2.267
179
2.657.219

40.157 Não circulante
2.613.718
Empréstimos e financiamentos
867
Debêntures
Provisão para Contingências
179
IRPJ e CSLL diferidos
2.654.921
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Reserva de lucros retidos

3.024.647

2.926.392

l Monitor Mercantil

de O&M em 2021 alcançaram R$ 17,5 milhões, uma redução de 8,8% em relação aos R$ 19,2 milhões de 2020 devido
à (i) diminuição dos custos de O&M e despesas administrativas advindos de otimizações na estrutura de pessoal e (ii)
ocorrência de eventos extraordinários em 2020 com impacto no Custos de O&M. • As principais variações nos custos
e despesas se devem (i) à mudança estrutural no quadro de colaboradores, que aumentou a eficiência da Companhia; (ii) ao pagamento de aproximadamente de R$ 44 milhões referente à sentença de arbitragem com o fornecedor
MAVI, cujo impacto contábil foi de R$ 24,2, além da reversão de PCLD de R$ 32,4; (iii) a menor necessidade de
provisionamento para contingências no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 em relação ao exercício anterior.
• O resultado financeiro atingiu R$ 83.3 milhões em 2021 frente a R$ 71,1 milhões registrados em 2020. A variação
decorre da 3ª Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de R$ 135 milhões, realizada
pela Companhia em maio de 2021. Além disso, houve impacto (i) do standstill concedido pelo BNDES em 2020, que
suspendeu por 6 (seis) meses o pagamento do principal + juros do subcrédito A, com capitalização desses valores
ao saldo devedor e (ii) do pagamento de juros no âmbito da sentença de arbitragem com o fornecedor MAVI, além da
alta dos juros. • O imposto de renda e a contribuição social corrente foram de R$ 7,8 milhões e o diferido de R$ 31,4
milhões em 2021. A alíquota efetiva do imposto corrente de 2021 foi de 8,0%. • O Lucro Líquido em 2021 totalizou
R$ 94.9 milhões, uma redução de 15% em relação ao Lucro Líquido de 2020 de R$ 112,3 milhões, devido ao fim da
Receita de Construção. • O EBITDA de 2021, foi de R$ 217.7 milhões e margem de 90,04%, uma redução de 8,41%
em relação ao EBITDA de 2020, que atingiu R$ 237,4 milhões devido ao fim da Receita de Construção. Excluindo os
efeitos do IFRS 15, o EBITDA atingiu R$ 189,5 milhões em 2021 com margem EBITDA de 88,6%, um aumento de
10,18% em relação a 2020, quando o EBITDA foi de R$ 170,2, principalmente, pelo reajuste da RAP e recebimento da
RAP de reforço integralmente, além da redução das despesas administrativas e custo de O&M. • Devido à 3ª Emissão
de Debêntures, a dívida bruta consolidada em 31 de dezembro de 2021 somou R$ 777,3 milhões, um aumento de
10,9% em relação ao final de 2020, quando registrou R$ 692,6 milhões, considerando o empréstimo com BNDES e a
2ª e 3ª Emissões de Debêntures da Companhia, todos em fase de amortização. 6. Investimentos: Os investimentos da
Companhia têm como objetivo principal o aumento de sua eficiência operacional, seja para os investimentos em P&D
realizados em conformidade com a política regulatória do setor, seja para investimentos em melhorias. A Matrinchã
realiza ainda os investimentos necessários para atender outras obrigações regulatórias como foi o caso das obras de
construção do Novo Ramal Sinop, objeto da REA 7173/2018. Este projeto, cujo CAPEX total foi de aproximadamente
R$ 135 milhões, foi executado em 22 meses e iniciou a operação em abril de 2020 com o Banco de Reatores na SE
Cláudia e entrada definitiva em operação com recebimento dos TLDs em setembro de 2020, com início do recebimento da RAP integral. O Novo Ramal Sinop proporcionou um incremento de RAP de aproximadamente 10%. A Companhia investe, também, em programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, de acordo com a legislação vigente.
Foi concluída a primeira fase de um projeto em parceria com a COPEE – UFRJ sobre chaves seccionadoras seguras e
está em andamento o desenvolvimento de um robô de monitoramento de Subestações com o LACTEC, do Paraná. O
investimento já realizado chega a R$ 1,7 milhões. 7. Auditores Independentes: Com respeito à prestação de serviços
relacionados à auditoria externa, a Companhia informa que a EY Auditores Independentes prestou apenas serviços
relacionados à Auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2021. A Diretoria declara que discutiu, reviu e
concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.Rio de Janeiro, 25/03/2022.
A Administração.
Nota
13
14
12
16

13
14
15
16
17.a
17.b
17.c
17.e

31/12/2021 31/12/2020
3.279
62.087
29.725
915
3.657
2.992
22.561
2.964
128.180

34.459
59.626
20.515
864
2.781
259
64.032
3.681
186.217

343.464
342.061
1.689
280.939
968.153

403.938
208.475
1.962
244.737
859.112

1.508.073
31.046
30.370
358.825
1.928.314
3.024.647

1.508.073
26.296
22.082
324.612
1.881.063
2.926.392

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros
Capital
Reserva de
Lucros
social
Legal
incentivos fiscais Lucros retidos
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.508.073
20.683
12.849
228.677
1.770.282
Reversão de dividendos não reclamados
25.184
25.184
Lucro líquido do exercício
112.259
112.259
Constituição de reserva legal
5.613
(5.613)
Reserva de incentivos fiscais
9.233
(9.233)
Dividendos mínimos obrigatórios
(26.662)
(26.662)
Reserva de retenção de lucros
70.751
(70.751)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.508.073
26.296
22.082
324.612
1.881.063
Reversão de dividendos não reclamados
(25.184)
(25.184)
Lucro líquido do exercício
94.996
94.996
Constituição de reserva legal
4.750
(4.750)
Reserva de incentivos fiscais
8.288
(8.288)
Dividendos mínimos obrigatórios
(22.561)
(22.561)
Reserva de retenção de lucros
59.397
(59.397)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
1.508.073
31.046
30.370
358.825
1.928.314
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) destaque para o Decreto Legislativo n° 6, publicado em 20 de março de 2020,
S.A. (“Companhia”), Companhia privada, de capital fechado, foi constituída em que declarou o estado de calamidade pública permitindo ao governo a adoção
14 de março de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12º de uma série de ações, bem como garantindo agilidade nos atos da adminisandar, Centro, no Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósi- tração pública. A ANEEL tem evitado ações com alto impacto econômico ou
to Específico (SPE) e tem por objeto social a exploração de concessões de que pressionem em demasia as tarifas pagas pelos consumidores finais de
Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implanta- energia elétrica, pautando suas medidas pela necessidade de quantificação
ção, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços dos desequilíbrios financeiros e econômicos, na preservação dos contratos e
complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade na modicidade e estabilidade das tarifas no médio e longo prazo. Este viés da
é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vincula- agência visa evitar a criação de um círculo vicioso de inadimplência e conseda ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Companhia foi criada pela Sta- quentemente um desequilíbrio dos contratos. A Nota Técnica nº 01/2020te Grid Brazil Holding S.A. (“SGBH”), e pela Copel Geração e Transmissão GMSE/ANEEL traz a avaliação inicial dos efeitos da pandemia de COVID-19
S.A. (“COPEL GeT”), para atuar na concessão do Lote A objeto do Leilão de no setor elétrico brasileiro, com apresentação de propostas a serem avaliadas,
Transmissão ANEEL nº 012/2012 (“Leilão”), realizado pela ANEEL. a) Da con- no curto e médio prazo, para seu enfrentamento. Por meio da análise dos íncessão: A Companhia foi constituída a partir do Consórcio Matrinchã que foi o dices de inadimplência das Companhias, é possível afirmar que a estratégia
vencedor do Lote A do Leilão de Transmissão nº 012/2012, realizado pela adotada pela ANEEL logrou êxito. As medidas de liquidez implementadas para
ANEEL em 09 de março de 2012. O Lote A é composto por três linhas de a preservação do setor foram eficientes em atingir seu objetivo por terem sido
transmissão, com total de 1.005 KM de extensão, e por três subestações. To- direcionadas para o segmento de distribuição. Este segmento poderia expor o
das as instalações são no Estado do Mato Grosso. O Contrato de Concessão setor elétrico aos impactos da crise econômica por (i) se tratar do principal
nº 012/2012 foi assinado em 10/05/2012, com vigência até 10/05/2042, para a responsável pela geração de receita do setor elétrico, arcando com parcela
construção e operação das linhas de transmissão Paranaíta - Cláudia - Para- relevante dos pagamentos dos segmentos de geração e transmissão e (ii) ter
natinga - Ribeirãozinho e das Subestações Paranaíta, Cláudia e Paranatinga. sido atingido pela redução de demanda no segmento de consumo, após feO Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia chamento de estabelecimentos industriais e comerciais e por um possível auElétrica é celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Com- mento da inadimplência, tendo em vista à crise econômica e à proibição tempanhia (Operadora) e regulamenta a exploração dos serviços públicos de porária da suspensão de fornecimento para consumidores inadimplentes. iii)
transmissão de energia elétrica pela Companhia, estabelecendo (i) quais os Medidas adotadas pela Companhia: A Companhia tem sua atividade enquaserviços que o operador deve prestar e (ii) os padrões de desempenho para drada no rol de atividades essenciais e, por isso, implementou uma série de
prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade da medidas para manter a normalidade de suas operações, em linha com as rerede. Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser comendações dos órgãos governamentais e buscando preservar seus colaborevertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de uma indenização. A radores, além de evitar a propagação da doença. a) Ações com foco em suas
remuneração é regulada através de mecanismo de tarifa estabelecido nos atividades e pessoas: A Companhia definiu as principais ações adotadas para
contratos pela receita anual permitida (RAP), parcela garantida pelo Poder proteção e prevenção dos efeitos do COVID-19 nas subestações e linhas de
Concedente para remunerar o operador, com fator de reajuste anual pelo transmissão em um Plano que foi divulgado entre seus funcionários e forneceIPCA em 1° de julho de cada ano. Além disso, há previsão contratual para dores. Dentre essas ações cabem destacar as seguintes: • Elaboração e divulrevisão tarifária no 5°, 10° e 15° anos de vigência a partir da data de assinatu- gação de plano com orientações gerais para a prevenção do contágio; • Forra do contrato. A RAP vencedora do Leilão de Transmissão de R$ 126.420 mil, necimento de máscaras a todos os colaboradores, com instruções específicas
teve acréscimos oriundos de escopos adicionais aprovados mediante as reso- para uso; • Fornecimento de álcool em gel para todas as localidades; • Forneluções autorizativas da ANEEL (REA) n° 5050/2015, 5456/2015, 7173/2018 cimento de luva para todas as localidades; • Fornecimento de água e sabão
2895/2021 além de ser reajustada de tempos em tempos tendo sido o último para equipe de Linha de Transmissão em atividade; • Medição diária de temreajuste em julho de 2021 quando a RAP teve reajuste de aproximadamente peratura, controle de sintomas e acompanhamento do estado de saúde e va8% e chegou, incluindo os reforços, a R$ 235.425 mil. O montande da RAP cinação; • Realização de exames periódicos para diagnósticos do COVID-19;
recebido no exercício de 2021 foi de R$ 246.625 mil. Em outubro de 2015 fo- • Revezamento das equipes para evitar aglomerações no local de trabalho; •
ram concluídas as obras do ramal que liga a subestação de Claudia até a su- Utilização de banco de horas e férias individuais; • Readequação das escalas
bestação de Sinop, operada pela Eletronorte, permitindo o início do escoa- de trabalho: As escalas de permanência em alojamento foram estendidas para
mento da energia produzida na Usina Hidrelétrica (UHE) de Teles Pires, desde 12 dias em alojamento seguidos por 12 dias de descanso como forma de rea subestação de Paranaíta até a subestação de Claudia e até a subestação de duzir a circulação de empregados, aumentar os períodos de isolamento e reSinop, conforme REA 5050 de 27 de janeiro de 2015 da ANEEL. Em 23 de duzir riscos de contaminação; • Viagens exclusivamente para serviços inadiájaneiro de 2018, a Companhia recebeu do Operador Nacional do Sistema Elé- veis e prementes e que expõem a operação a riscos bem como preventivas
trico (ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Opera- próximas as bases ou mais importantes; • Disponibilização de declaração para
ção Comercial Definitivo em 08 de dezembro de 2017, desta forma, encontran- livre circulação de colaboradores para os estritos fins de prestação do serviço
do-se apta a receber a RAP em sua integralidade. Em Agosto de 2020 foram essencial de transmissão de energia àqueles que impreterivelmente precisam
concluídas as obras do Novo Ramal Sinop (REA 7173/2018) e em 04 de se- se deslocar; • Diálogo com os prestadores de serviço e fornecedores para
tembro de 2020, a Companhia recebeu do Operador Nacional do Sistema acompanhar os procedimentos para prevenção do contágio pelo COVID-19; •
Elétrico (ONS), o Termo de Liberação Definitivo (TLD) com o indicativo de Envio de comunicados com orientações sobre a COVID-19 periodicamente; •
Operação Comercial Definitivo em 28 de Agosto de 2020. b) Regime especial Redução de colaboradores autorizados a circular simultaneamente dentro do
de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura (REIDI): A Companhia, mesmo veículo da empresa e higienização interna dos automóveis; • Redução
por ter projetos aprovados de construção de infraestrutura no setor de energia, do intervalo entre higienizações dos locais de trabalho e equipamentos utilizaobteve a habilitação para operar no Regime de Incentivos para o Desenvolvi- dos; • Restrição ao ingresso de terceiros nas instalações das empresas. Para
mento da Infraestrutura (REIDI), que concede o benefício fiscal da suspensão o escritório central no Rio de Janeiro foram adotadas as seguintes ações: •
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição Adoção do trabalho remoto (home office) a partir de 16/03/2020; • Fornecimenpara o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). c) Licenciamento Am- to de álcool em gel para todos os colaboradores e disponibilização em locais
biental: A Companhia teve sua Licença de Operação (LO), expedida pela Se- estratégicos do escritório; • Redução do intervalo entre higienizações dos locretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), do Governo do Estado de cais de trabalho e equipamentos utilizados; • Medição diaria de temperatura,
Mato Grosso, em 29 de julho de 2016, sob número 313167/2016, emitida sem controle de sintomas e acompanhamento do estado de saúde e vacinação; •
ressalvas. No dia 25 de novembro de 2020 foi emitida e renovação da LO, com Realização de reuniões internas e externas exclusivamente por via remota
validade de cinco anos, ou seja, 25 de novembro de 2025. Todas as condicio- (videoconferência); • Adoção da prática de reuniões por teleconferência entre
nantes listadas nesta Licença de Operação e sua renovação estão sendo os grupos de O&M e Administrativo/Financeiro com os diretores, para direciocumpridas conforme o previsto. Durante o ano de 2021 a MTE seguiu com o namento das ações; • Viagens restritas exclusivamente para serviços inadiácumprimento das condicionantes da Licença de Operação renovada. Em no- veis; • Envio de comunicados com orientações sobre a COVID-19 periodicavembro de 2021 a concessionária assinou junto à SEMA o terceiro termo adi- mente; • Restrição ao trânsito de pessoas nas instalações das empresas. a)
tivo ao compromisso de compensação ambiental, definindo os termos de de- Ações com foco econômico-financeiro: Considerando o cenário atípico atualpósito do saldo da compensação. O depósito foi realizado em dezembro de mente vivenciado, com efeitos potencialmente imprevisíveis, não é possível
2021 em conta informada pelo orgão licenciador, tendo sido então cumprido o precisar totalmente os impactos nas operações da Companhia no médio pracompromisso da concessionária. d) Efeitos da pandemia de Covid-19 causada zo. Ainda é preciso reconhecer que há certo grau de incerteza quanto aos
pelo Coronavírus (SARS-COV-2): i) Contexto geral: A rápida disseminação do efeitos da pandemia na economia e por quanto tempo esses efeitos irão pervírus SARS-COV-2, comumente chamado de Coronavírus e da doença a ele durar. Porém, decorridos 21 meses do início das medidas de afastamento
correlacionada, a COVID-19, cujos primeiros diagnósticos ocorreram em de- social, não há impacto relevante na geração de receita ou nos custos que imzembro de 2019, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar, portem em alteração significativa no acompanhamento orçamentário até a
em 11 de março de 2020, a doença como uma pandemia global, conduzindo presente data. A Companhia não enxerga qualquer sinal de anormalidade nas
os governos de praticamente todos os países a implementarem medidas de operações e não chegou ao seu conhecimento qualquer outro evento que posafastamento social de suas populações para conter a velocidade de contágio. sa ser interpretado como indicativo de que possa ter suas operações e/ou siTais medidas levaram a uma recessão econômica em escala mundial, devido tuação econômico-financeira impactada. Para pautar suas ações, a adminisprincipalmente à disrupção das cadeias de suprimento e à interrupção de ati- tração da Companhia monitora os fluxos de caixa buscando identificar desvios
vidades em diversos setores da economia, consequentemente causando vo- considerados relevantes, por meio de revisões mensais das projeções e da
latilidade nos preços de ativos, nas taxas de câmbio e nos juros. Em resposta inclusão do realizado no período. Caso seja necessário as premissas são
aos efeitos da desaceleração econômica, os governos anunciaram pacotes de ajustadas e testes de sensibilidade são realizados, incluindo, por exemplo,
estímulos econômicos e alívio humanitário para minimizar o impacto inicial da cenários de quebra de receita. Como já informado, o efeito da pandemia ainda
COVID-19, permitindo a superação da recessão econômica. ii) Ações imple- é pequeno se considerado o impacto em receita e custos, não trazendo variamentadas pelo Governo Brasileiro e pela ANEEL: No Brasil, o governo federal ções significativas quando se leva em consideração o caixa acumulado. Vitem centralizado as medidas de auxílio econômico e financeiro, por meio dos sando o aumento da liquidez durante o período de incerteza, nos primeiros
Poderes Executivo e Legislativo, bem como das Agências Reguladoras, visan- meses da pandemia, a partir de março de 2020, a Companhia adotou as sedo apoiar as empresas dos diversos setores da economia na mitigação dos guintes ações: • Adesão à suspensão temporária de amortizações do emprésefeitos e na superação da crise econômica. Dentre os atos legislativos, cabe timo contratado junto ao BNDES (stand still), pelo prazo de seis meses com o

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida
18
241.811
398.209
Custo de construção
19
- (141.591)
Custo de operação e manutenção - O&M
20
(21.656)
(20.452)
Reversão de provisão
8.893
Lucro bruto
220.155
245.059
Despesas operacionais
Pessoal
21
(2.789)
(3.792)
Serviços de terceiros
21
(2.509)
(4.402)
Outras receitas
21
3.871
1.561
Outras despesas
21
(1.258)
(1.012)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
e impostos
217.470
237.414
Receitas financeiras
22
6.052
3.180
Despesas financeiras
22
(89.332)
(74.344)
Resultado financeiro (líquido)
(83.280)
(71.164)
Resultado antes da tributação
134.190
166.250
Imposto de renda e contribuição social corrente
(7.837)
(4.799)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
(31.357)
(49.192)
Lucro líquido do exercício
94.996
112.259
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
94.996
112.259
Outros resultados abrangentes
Total de resultado abrangente do exercício
94.996
112.259
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
134.190
166.250
Ajuste para:
Remuneração do ativo de contrato
(191.835) (183.737)
Receita/margem de construção
Depreciação
251
132
Despesas de juros de empréstimos e debêntures e custos
84.459
59.588
Provisão contingência
(245)
1.168
Atualização de impostos a recuperar
(111)
(816)
(Aumento)/redução nos ativos e aumento (redução)
nos passivos operacionais
Contas a receber
(84)
(5.686)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(2.786)
23.135
Outros ativos
(8.167)
(1.937)
Ativo de contrato
164.074
(25.066)
Fornecedores
(31.180)
22.140
Salários e encargos
51
262
Impostos e contribuições sociais
876
999
Pagamento de Imposto de renda e contribuição social
(259)
(5.912)
Contingência a pagar
(28)
Outros passivos
(719)
(2.176)
Disponibilidade proveniente das atividades
operacionais
148.487
48.344
Pagamento de juros - empréstimos e debêntures
(50.255)
(33.534)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(2.094)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
98.232
12.716
Fluxo de caixa da atividade de investimento
Caixa restrito
(4.906)
(7.933)
Aquisição de Imobilizado
(1.651)
(5.788)
Intangível
(37)
Caixa líquido (utilizado nas) atividades de
investimentos
(6.557)
(13.758)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Recebimento debêntures
127.886
Recebimento BNDES
1.565
Pagamento de principal - empréstimos e debêntures
(78.871)
(40.944)
Pagamento de dividendos
(89.216)
Fluxo de caixa líquido (aplicado) das atividades de
financiamento
(38.636)
(40.944)
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa
53.039
(41.986)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
43.307
85.293
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
96.346
43.307
Aumento (Redução) do caixa e equivalente de caixa
53.039
(41.986)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
diferimento no restante do contrato; • Postergação do recolhimento, da Contribuição Previdenciária e do seguro contra acidentes relativos às competências
março e abril para os meses de agosto e outubro de 2020; • Postergação do
recolhimento do FGTS, referente às competências de abril e maio, que deverão ser pagos a partir de julho e poderão ser parcelados em até seis vezes, de
julho até dezembro de 2020; • Redução das alíquotas das contribuições aos
serviços sociais autônomos (sistema S) no período compreendido entre abril e
junho de 2020. iv) Impacto nas demonstrações financeiras: A Companhia entende que não existe risco relevante de inadimplência de seus clientes, considerando o quanto verificado nos últimos meses, além de seu faturamento ser
pulverizado e haver garantia que cobre as obrigações e pode ser acionada
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Na data de publicação das
Demonstrações Financeiras não havia variação significativa no índice de
inadimplência e esta se relacionava principalmente a clientes que discutem a
exigibilidade de pagamento perante o ONS ou reestruturaram suas dívidas
judicialmente. Desta forma, não foi considerado nenhum valor para PCLD ou
a possibilidade de redução no valor recuperável de ativos não financeiros (impairment), tendo ainda em vista o êxito das medidas implementadas pela
ANEEL para contenção dos impactos da crise econômica sobre o setor elétrico. Ressalta-se ainda que, até o momento, não houve necessidade de a Companhia realizar a revisão do seu planejamento estratégico, pois as projeções
de caixa têm se confirmado conforme cenários otimistas. As rupturas das cadeiras de fornecimento não afetaram os negócios da Companhia uma vez que
os contratos e ordens de compra estratégicos estavam fechados antes do
início da pandemia e as atividades transcorrem normalmente. 2. Base de preparação: As Demonstrações financeiras do exercício de 2021 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo o Pronunciamento Contábil CPC 21 (R1) - Demonstrações Intermediárias, emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A emissão das Demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de fevereiro de 2022.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas
pela Administração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é
a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todos os saldos foram
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. 4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas Demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a) Ativo de Contrato e remuneração do Ativo de Contrato: A Companhia
mensura o Ativo de Contrato no início da concessão ao valor justo e posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, a Taxa de
Remuneração do Ativo de Contrato (“Taxa de Remuneração”) é estimada pela
Companhia por meio de avaliações financeiras, utilizando-se de componentes
internos e externos de mercado. O saldo do Ativo de Contrato reflete o valor
do fluxo de caixa futuro esperado descontado pela Taxa de Remuneração. O
fluxo de caixa é impactado pelas estimativas da Companhia na determinação
da Taxa de Remuneração, que deve remunerar o investimento na construção
da infraestrutura. Além disso, o fluxo de caixa considera a indenização que se
espera receber do Poder Concedente ao final da concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual contábil no término
da concessão. A Companhia utiliza os seus resultados históricos e se necessário, busca dados de referência de suas acionistas, para determinação de
suas estimativas, levando em consideração o tipo de concessão, a região de
operação e as especificidades de cada leilão. b) Receita de Operação e Manutenção do Ativo de Contrato: As receitas oriundas dos serviços de Operação
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e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados
pela Administração para fazer face aos custos de O&M e reconhecidos de
forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da concessão. c) Margem, receita e custo de construção: A Companhia reconhece em suas Demonstrações Financeiras i margem de lucro sobre os valores registrados a título de
custo de construção da infraestrutura de transmissão, com base em estimativas no inicio da concessão. A construção foi efetuada por terceiros, tendo em
vista a natureza principal da companhia ser de uma concessionária de transmissão de energia elétrica. d) Avaliação de instrumentos financeiros: A nota
explicativa nº 24 oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas.
e) Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos, bem como ao valor e momento de resultados tributáveis esperados. Em virtude da natureza de longo
prazo, a Companhia adota premissas para estimar os valores devidos de impostos. Diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita
e despesa de impostos já registradas. Questionamentos por autoridades fiscais podem surgir em uma variedade de assuntos, dependendo das condições
vigentes nas jurisdições onde a Companhia atua. A Companhia constitui provisões, na medida em que julga necessário e com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte de autoridades
fiscais das jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se em
diversos fatores, tais como a experiência em auditorias fiscais anteriores. O
Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos, bem como os tributos diferidos, são registrados com base nas diferenças temporárias entre as bases
contábeis e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente e os
aspectos mencionados na Nota Explicativa nº 16. 5. Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado. 6. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou
as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nestas Demonstrações financeiras. 6.1. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a
finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e não para
investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado
como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança
de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três
meses ou menos, a contar da data da aquisição. 6.2. Ativo de contrato: De
acordo com o CPC 47, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa norma. Com isso, as
contraprestações passam a ser classificadas como um “Ativo de Contrato”. As
adições decorrentes da infraestrutura de transmissão são registradas como
Ativo de Contrato. 6.3. Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de
balanço para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de
recuperação dos ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido
após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 6.4. Outros ativos: Um ativo é reconhecido no balanço
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. 6.5. Provisões e passivos circulantes e não circulantes: Uma provisão é reconhecida, quando aplicável, no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação presente como resultado de um evento passado
e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e/ou variações monetárias incorridas até a
data do balanço patrimonial. 6.6. Dividendos: O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título
de dividendo. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à
Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do
exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra a
provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, ao passo que registra
os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “dividendo
adicional proposto” no Patrimônio Líquido. 6.7. Receita e custo de construção: Devido à atividade da Companhia sua contabilidade é abrangida pelo
escopo do CPC 47. A receita de construção é mensurada com base nos seus
valores justos e reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão
da obra, considerando os custos de construção acrescidos da margem de lucro. Os custos de desenvolvimento da infraestrutura são reconhecidos à medida que são incorridos (vide Nota 4.c). 6.8. Receita de remuneração do
ativo de contrato: Refere-se à remuneração do investimento no desenvolvimento de infraestrutura para transmissão de energia elétrica e é calculada
com base na aplicação da Taxa de Remuneração do Ativo de Contrato, que
desconta os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante
o prazo de vigência do instrumento (contrato de concessão) sobre o valor do
investimento (vide Nota 4.a). 6.9. Receita de operação e manutenção: As
receitas oriundas dos serviços de Operação Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos valores estimados pela Administração para fazer face
aos custos de O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante
o prazo da concessão (vide Nota 4.b). 6.10. Receita de juros sobre aplicações financeiras: A receita de juros é reconhecida no resultado com base na
aplicação da taxa de juros efetiva, pelo prazo decorrido, sobre o valor do principal investido. Despesas de juros de empréstimos e debêntures são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. 6.11. Imposto de renda e
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 anual
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. Em
setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo n°103, a RFB, por
intermédio de sua delegacia no Rio de Janeiro, reconheceu o direito à redução
do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis (calculados com base
no lucro da exploração) a favor da Matrinchã nos termos do Laudo Constitutivo
n° 270/2018 de 31 de dezembro de 2018 da Superintência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Desde então o IRPF apurado, com base no lucro
da exploração, é reduzido em 75% com destinação dessa parcela à reserva de
capital. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os
impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos e são reconhecidos no resultado. 6.11.1. Despesa de imposto de renda e contribuição social
correntes: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar calculado sobre
o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial, como ativo
ou passivo fiscal, pelo valor apurado com base nos registros contábeis e no
reconhecimento das receitas. Ele é mensurado com base nas alíquotas de
impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes
são compensados de acordo com as premissas informadas em legislação pertinente a cada imposto. 6.11.2. Despesa de imposto de renda e contribuição
social diferidos: Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às
diferenças temporárias entre os valores contábeis de passivos para fins de
Demonstrações Financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de
imposto de renda e contribuição social diferidos. Passivos fiscais diferidos são
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais diferidos
reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera liquidar seus passivos. 6.12. Encargos regulatórios: A receita
de prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos,
taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS) a alíquota de 9,25%; • Reserva Global de Reversão (RGR) quotas
anuais definidas com base em 2,5% do investimento “pro rata tempore”, observado o limite de 3,0% das receitas da concessionária. É usada para financiar a reversão, encampação, expansão e melhoria do serviço público de energia elétrica, para financiamento de fontes alternativas de energia elétrica, para
estudos de inventário e viabilidade de aproveitamentos de potenciais hidráulicos e para desenvolvimento e implantação de programas e projetos destinados ao combate ao desperdício e uso eficiente da energia elétrica. Conforme
art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 2035; • Taxa
de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixado pelos
Despachos emitidos pela ANEEL; • As concessionárias e permissionárias de
Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico
(MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme Lei nº
9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de transmissão na
demonstração do resultado. 6.13. Instrumentos financeiros: A Companhia
classifica ativos e passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e,
outros passivos financeiros. a) Ativos e passivos financeiros não derivativos reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia reconhece os ativos e
passivos financeiros na data da negociação quando a Companhia se tornar
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo ou passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e
o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. b) Ativos financeiros não
derivativos - mensuração: Um ativo financeiro é classificado como mensurado
pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido
para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo,
incluindo ganhos com juros e dividendos, quando aplicável, são reconhecidos
no resultado do exercício. c) Passivos financeiros não derivativos - mensuração: Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por
meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer
custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando
o método dos juros efetivos. 6.14. Normas emitidas, mas ainda não vigen-

tes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda
em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Matrincha,
estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. CPC 50
- Contratos de seguro: O CPC 50 - Contratos de Seguro que substituiu o CPC
11 - Contratos de Seguro, é uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Ao entrar em vigor, o CPC 50 substituiu o CPC 11. º CPC 50 aplica-se
a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos elementares,
seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os
emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com
características de participação discricionária. Aplicam-se algumas exceções
de escopo. O objetivo geral dº CPC 50 é fornecer um modelo contábil para
contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. O
CPC 50 vigora para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo
necessária a apresentação de valores comparativos.. Essa norma não se aplica à Companhia. Alterações ao CPC 26: Classificação de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos
parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os
requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liquidação; •
Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa
classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu
direito de postergação; • Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um
passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações
terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir
renegociação. Alterações ao CPC 23: Definição de estimativas contábeis: Em
fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC
23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas
políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as
entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou
após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção
antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham
um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Matrinchã. Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações
ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2
Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar
entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação
de políticas contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023
com adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement
2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para a
informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração não
é necessária. A Companhia está atualmente avaliando os impactos dessas
alterações nas políticas contábeis divulgadas.
7. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos conta movimento
9.322
8.689
Aplicação financeira - CDB Banco Itaú
3
19
Aplicação financeira - CDB Banco Bradesco
58.047
5.900
Aplicação financeira - CDB Banco ABC
6.266
6.851
Aplicação financeira - CDB Banco Paraná
22.708
21.848
96.346
43.307
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2021 as aplicações financeiras
referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas
à taxa média de 102,15% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) enquanto em 31 de dezembro de 2020 as aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de 102,77% do CDI.
8. Contas a receber de clientes
31/12/2021 31/12/2020
Vencidos acima de 120 dias
665
702
Vencidos de 61 a 120 dias
4
25
Vencidos até 60 dias
30
22
A vencer
23.632
23.498
24.331
24.247
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), com três vencimentos, nos dias 15 e 25 do mês subsequente
e 05 do mês posterior a este. A administração entende que não é necessária
a contabilização da provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso de não pagamento, a Companhia, como
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado
da fiança bancária fornecida pelos usuários do Sistema de Transmissão no
âmbito do Contrato de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST). Cabe
esclarecer que os débitos contabilizados vencidos acima de 120 dias têm sua
exigibilidade suspensa por decisão judicial enquanto os usuários discutem sua
aplicabilidade com o ONS. 9. Ativo de contrato: A seguir é apresentada a
composição do Ativo de Contrato da Companhia:
Ativo de contrato
31/12/2021 31/12/2020
Serviços de construção
3.564.171 3.370.426
Amortização do ativo de contrato
(756.708) (590.724)
Total líquido
2.807.463 2.779.702
Circulante
196.659
165.984
Não circulante
2.610.804 2.613.718
Total
2.807.463 2.779.702
10. Caixa Restrito: O saldo representa o valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das Debêntures, constuídas em garantia ao Contrato de
Financiamento firmado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Escritura da Segunda Emissão de Debentures
da Companhia (vide notas 13 e 14). O mecanismo de preenchimento destas
contas reservas segue estritamente as condições previstas nos instrumentos
contratuais, sendo ajustado periodicamente conforme apuração realizada pelo
banco administrador e pelos financiadores. A totalidade do saldo está aplicada
em CDB ou em fundos de investimento lastreado em títulos públicos federais,
conforme previsão contratual. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
apurou ICSD de 1,4, superando o ICSD mínimo de 1,2, além de estar cumprindo integralmente as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento do BNDES e nas Escrituras de sua Segunda e Terceira Emissão
de Debêntures. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do Caixa Restrito está
composto conforme se segue:
31/12/2021 Movimentação 31/12/2020
Conta pagamento debêntures
3.986
1.094
2.892
Reserva BNDES
22.821
29
22.792
Reserva de debêntures
21.148
3.783
17.365
47.955
4.906
43.049
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
3.986
2.892
Não circulante
43.969
40.157
47.955
43.049
11. Almoxarifado operacional
31/12/2021 Movimentação 31/12/2020
Almoxarifado de Manutenção e
Operação
25.938
8.182
17.756
Transformação, Fabricação e
Reparos de Materiais
(6.688)
6.688
25.938
1.494
24.444
12. Impostos e contribuições sociais retidos
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda retido na fonte
569
52
Contribuição social
277
287
Pis/Cofins/CSLL
108
86
Pis/Pasep
367
354
Cofins
1.701
1.632
ICMS
6
INSS retido a recolher
414
185
ISS
215
185
3.657
2.781
13. Empréstimos e financiamentos
Juros Amor- Amorti- Custo de
31/12/ Capta- apro- tização zação de transação 31/12/
2020
ção priados de juros principal a amortizar
2021
BNDES
Subcrédito A 443.560
- 27.657 (27.679) (52.551)
- 390.987
BNDES
Subcrédito B 20.486
591
(603) (7.013)
- 13.461
BNDES
Subcrédito C
- 1.920
51
(25)
(63)
- 1.883
Custo de
transação
(482) (355)
57
(780)
463.564 1.565 28.299 (28.307) (59.627)
57 405.551
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
62.087
59.626
Não circulante
343.464
403.938
405.551
463.564
Em 27 de dezembro de 2013, foi assinado Contrato de Financiamento com o
BNDES, no valor total de R$ 691.440. Os recursos destinados a este investimento foram postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: •
Subcrédito ‘A’ - R$ 614.165, com juros de 1,97% a.a. limitado a 6% da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil, a
titulo de remuneração. O objetivo deste subcrédito é financiar as obras civis
e demais itens financiáveis necessários à implantação do projeto. O principal
desta divida é pago ao BNDES em 168 prestações mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 15 de maio de
2029. Deste subcrédito, foi desembolsado o total de R$ 614.615. • Subcrédito
‘B’ - R$ 73.835, com juros à taxa fixa de 3,5% a.a., a título de remuneração.
Este subcrédito é destinado à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais necessários para a implantação do projeto. O principal desta divida é
pago ao BNDES em 102 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15 de junho de 2015 e a última em 15 de novembro de 2023. Deste
subcrédito, foi desembolsado o total de R$ 58.133. • Subcrédito ‘C’ - R$ 3.440,
com TJLP, limitada à 6% a.a.. Este subcrédito é destinado a investimentos
sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas
socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O principal desta divida é pago
ao BNDES em 161 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira
em 15 de agosto de 2021 e a última em 15 de janeiro de 2035. Deste subcrédito, foi desembolsado o total de R$ 1.941. Como garantia do financiamento,
a Companhia assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-

rios, cedendo os direitos relacionados ao Contrato de Concessão. Suspensão
dos pagamentos do BNDES (Standstill): Em 05/05/2020 o BNDES autorizou
a suspensão temporária de pagamentos de principal e juros compensatórios
referentes ao subcrédito “A” do Contrato de Financiamento firmado pela Companhia. A suspensão se deu de 15.05.2020 até 15.10.2020, com capitalização
das parcelas suspensas ao saldo devedor, sem alteração do termo final do
prazo de amortização da dívida nem da taxa de juros do Contrato. Em 31
de dezembro de 2021, o cronograma de vencimento dos empréstimos está
detalhado a seguir:
2022
2023
2024 Acima de 2024
Total
BNDES Subcrédito A 54.933 54.933 54.933
226.188 390.987
BNDES Subcrédito B
7.053
6.408
- 13.461
BNDES Subcrédito C
157
157
157
1.412
1.883
Custo de transação
(56)
(56)
(56)
(612)
(780)
Total
62.087 61.442 55.034
226.988 405.551
Cláusulas restritivas (covenants): Conforme contrato de financiamento junto
ao BNDES, a Companhia deve apresentar anualmente Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (ICSD) maior ou igual a 1,2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 20%. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou
ICSD de 1,4, superando o ICSD mínimo de 1,2, além de estar cumprindo integralmente as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento do
BNDES e nas Escrituras de sua Segunda e Terceira Emissão de Debêntures.
Principais cláusulas restritivas do BNDES: Manter em situação regular suas
obrigações junto aos órgãos do meio ambiente e demais órgãos fiscalizadores
de aspectos socioambientais, durante o período de vigência deste Contrato;
Informar ao BNDES sobre a existência de qualquer ação ou decisão judicial,
processo, procedimento ou decisão administrativa relacionada ao projeto, especialmente quanto aos aspectos ambientais e/ou sociais, no prazo de 3 dias
úteis a contar da data em que a beneficiaria teve conhecimento da existência
de tal ação ou decisão judicial, processo, procedimento ou decisão administrativa; e Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas
e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança
e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto de que
trata a Cláusula Primeira (Natureza, Valor e Finalidade do Contrato). 14. Debêntures: Além do contrato de financiamento com BNDES, em 15/06/2016
e 08/06/2021, a Companhia emitiu debêntures simples, não conversíveis em
ações, em série única para distribuição pública com esforços restritos, conforme ICVM 476. As emissões ocorreram nos termos da Lei 12.431/11, conforme
alterada, tendo em vista o enquadramento do Projeto pelo Ministério de Minas e Energia (MME). As debêntures possuem as seguintes características:
• Oferta: 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº
476/09 (Lei 12.431/11); • Código do ativo registrado na CETIP: TPNO12; •
Valor nominal unitário: R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • Data de
distribuição:15/05/2016; • Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização em
15/06/2019; • Data de vencimento: 15/06/2029; • Quantidades de debêntures
emitidas: 180.000; • Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread:
7,58% a.a.; • Garantias compartilhadas com o BNDES; • Oferta: 3ª Emissão de
Debêntures, não conversíveis em ações via ICVM nº 476/09 (Lei 12.431/11);
• Código do ativo registrado na CETIP: TPNO13; • Valor nominal unitário:
R$1.000 (um mil reais) na data da emissão; • Data de distribuição:08/06/2021;
• Pagamento: Semestral, sendo a 1ª amortização em 15/12/2021; • Data de
vencimento: 15/12/2038; • Quantidades de debêntures emitidas: 135.000; •
Tipo de Remuneração: IPCA; • Taxa de Juros/Spread: 4,9335% a.a.; • Sem
Garantias. Quando ocorrer a exoneração das Garantias Reais pelo BNDES e
pelos debenturistas da 2ª emissão, a Companhia deverá constituir a Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios e a Alienação Fiduciária de Ações em favor
dos debenturistas, ou, a seu critério, notificar o Agente Fiduciário para que a
taxa de juros seja incrementada em 0,3%. A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:
Juros Amor- Amorti- Custo de
31/12/ Contra- apro- tização zação de transação 30/09/
2020 tação priados de juros principal a amortizar
2021
Debêntures 236.664 135.000 54.968 (21.948) (19.244)
- 385.440
Custo de
transação (7.674) (7.114)
1.134 (13.654)
228.990 127.886 54.968 (21.948) (19.244)
1.134 371.786
As debêntures estão segregadas conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
29.725
20.515
Não circulante
342.061
208.475
371.786
228.990
Em 31 de dezembro de 2021, o cronograma de vencimento das debêntures
está detalhado a seguir:
2022
2023
2024 Após 2024
Total
Debêntures
29.725
32.863
37.528
271.670
371.786
29.725
32.863
37.528
271.670
371.786
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” financeiras e não
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento do Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 1,2 e Índice de Capital Próprio
igual ou superior a 30% durante a sua vigência. Em 31 de dezembro de 2021,
todas as cláusulas restritivas estabelecidas nas Escrituras da Segunda e Terceira Emissões de Debêntures foram cumpridas pela Companhia. 15. Provisão para contingências e passivo contingente. A Companhia, com base
na avaliação de seus assessores legais, constitui provisões para as ações
cujas perdas são consideradas prováveis. As provisões realizadas são relacionadas a: (i) Causas trabalhistas, que são referentes a ações movidas por
ex-empregados de empreiteiros e empresas terceirizadas (pleiteando a responsabilidade subsidiária da companhia), envolvendo cobrança de parcelas
indenizatórias e outras; (ii) Ação Indenizatória para constituição de Servidão
Administrativa, que ocorre quando há divergência entre o valor avaliado pela
Companhia para pagamento e o pleiteado pelo proprietário e/ou quando a
documentação do proprietário não apresenta condições de registro (espólios
com inventários em andamento, propriedades sem matrículas, entre outras).
As contingências provisionadas estão classificadas conforme a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas
862
796
Tributário
100
Civil
827
1.066
1.689
1.962
As contingências com prognóstico de perda possível estão classificadas conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Trabalhistas
45
462
Tributário
29.295
48.042
Civil
7.790
8.496
37.130
57.000
(a) A totalidade dos processos judiciais cíveis classificadas como possíveis se
refere a ações movidas pela Companhia contra proprietários de terras para a
constituição de servidão necessária para a passagem da linha de transmissão. Parte dos valores em discussão já conta com depósito judicial conforme
avaliação feita por perito na época da entrada do pedido para a constituição
da servidão. (b) Os processos fiscais considerados como perda possível estão
em fase inicial, em sua maioria são processos administrativos iniciados pelo
Estado de Mato Grosso, objetivando questionar o recolhimento de ICMS-Difal,
ou pelos Municípios da região, que discutem os recolhimentos de ISS retido dos fornecedores. Adicionalmente ao exposto acima, cabe ressaltar que
a Companhia é parte em arbitragens. A perda é classificada como possível.
Desta maneira, a Companhia ainda não considera qualquer montante para
estes casos nos valores classificados como perda possível. 16. Imposto de
renda e contribuição correntes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social são apurados respectivamente com base no Lucro/Prejuízo
Fiscal e Base Negativa. A Companhia usufrui de benefício fiscal concedido
pela SUDAM (Superintedência de Desenvolvimento da Amazônia) para a
redução do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis calculados com
base no lucro da exploração (vide Nota 6.11). Foram apurados considerando
a avaliação feita pela administração com base nos fluxos de caixa futuros e
testes de recuperabilidade dos investimentos que indicaram que a Companhia
terá rentabilidade para compensar os prejuizos fiscais acumulados. O valor
do passivo diferido refere-se a diferenças temporárias apuradas com base na
remuneração do ativo de contrato.
Ativo diferido
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
101.708
28.596
8.013
36.609
Adições 2021
Compensações 2021
(14.249)
(3.562)
(1.282)
(4.844)
Saldo em 31/12/2021
87.459
25.034
6.731
31.765
Passivo diferido
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
827.489
206.872
74.474
281.346
Adições 2021
220.199
55.026
19.818
74.844
Amortização
(127.972)
(31.969)
(11.517)
(43.486)
Saldo em 31/12/2021
919.716
229.929
82.775
312.704
Líquido em 31/12/2021
832.257
204.895
76.044
280.939
Líquido em 31/12/2020
725.781
178.276
66.461
244.737
Passivo corrente
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
259
259
Adições 2021
47.496
11.850
4.275
16.125
Compensações 2021
(14.249)
(3.562)
(1.282)
(4.844)
IRPJ/CSLL pagos por
(259)
(259)
estimativa
Benefício fiscal - SUDAM
(8.288)
(8.289)
Saldo em 31/12/2021
2.993
2.992
Resultado
Descrição
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda diferido passivo
(23.057)
(36.203)
Incentivo SUDAM
8.288
9.233
Imposto de renda corrente
(11.850)
(10.700)
(26.619)
(37.670)
Contribuição social diferido passivo
(8.300)
(12.989)
Contribuição social corrente
(4.275)
(3.332)
(12.575)
(16.321)
(39.194)
(53.991)
17. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e
2020, o capital social da Companhia é de R$ 1.508.073, dividido em 1.508.073
ações ordinárias nominativas subscritas e integralizadas, no valor nominal de
R$1,00 cada, pela State Grid Brazil Holding S.A. e COPEL Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51% e 49%, respectivamente. A composição do
capital social subscrito da Companhia é como se segue:
31/12/2021 31/12/2020
%
State Grid Brazil Holding S.A.
769.117
769.117
51,0%
Copel Geração e Transmissão S.A.
738.956
738.956
49,0%
1.508.073
1.508.073
100%
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades por Ações. c) Reserva de incentivos fiscais: A Companhia reconheceu
Reserva de Capital para a contabilização de incentivos fiscais pelo direito à
redução de 75% do imposto de renda e adicionais não-restituíveis, incidentes
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sobre o lucro da exploração, relativo ao empreendimento situado na área de
atuação da SUDAM, de titularidade da Companhia. O benefício, aprovado em
setembro de 2019, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 103 da RFB, por
intermédio de sua delegacia no Rio de Janeiro, nos termos do Laudo Constitutivo nº 270/2018 de 31 de dezembro de 2018 da Superintência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), tem prazo de vigência de 10 anos, sendo
seu período de fruição a partir de 2018 com término em 2027. d) Dividendos:
Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório
de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal, calculado nos
termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em dezembro de
2020, seguindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 do estatuto social da
Companhia, a Administração considerou prescritos os dividendos não reclamados nos três anos anteriores, incorporando-os à reserva de lucros retidos.
Em 30 de abril de 2021 os acionistas, reunidos em Assembléia Geral, rejeitaram a prescrição de dividendos proposta pela Administração e determinaram
a reversão dos valores correspondentes a rubrica de dividendos a pagar. A
Companhia reverteu o lançamento desses dividendos na demonstração das
mutações do patrimônio líquido referente ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2021. Em 16 de julho de 2021, a Companhia pagou o valor de
R$ 64.032, referente à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios dos
exercícios de 2017 a 2020. Em 10 de novembro de 2021, a Companhia pagou
o valor de R$ 25.184, referente à distribuição remanescente de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2020. e) Reserva de retenção de lucros: A
Companhia destinou para a conta de Reserva de retenção de lucros, os lucros
excedentes após o cálculo da reserva legal e dividendos mínimos obrigatórios.
18. Receita operacional líquida
31/12/2021 31/12/2020
Receita de Construção (a)
174.969
Remuneração dos ativos de contrato
191.835
183.737
Receita de Operação e Manutenção
82.721
71.268
Receita operacional bruta
274.556
429.974
Deduções da receita operacional
Pesquisa e desenvolvimento - P&D
(2.251)
(2.055)
Reserva global de reversão – RGR
(6.007)
(7.802)
Taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica
(857)
(755)
– TFSEE
Pis
(4.215)
(3.773)
Cofins
(19.415)
(17.380)
Total receita operacional líquida
241.811
398.209
(a) Em 2020 houve um aumento significativo na receita de construção em virtude da construção do ramal Novo Sinop, cujo investimento foi completamente
concluído e teve sua entrada em operação comercial definitiva em setembro
de 2020 (vide Nota 1.a).
19. Custo de construção
31/12/2021 31/12/2020
Edificações e obras civis
(89.571)
Máquinas e equipamentos
(20.688)
Serviços de terceiros
(1.560)
Adiantamentos a fornecedores
(29.529)
Outros
(243)
Total
- (141.591)
A variação do custo de construção ocorre devido ao término das obras de
implantação do Novo Ramal Sinop II ainda em 2020.
20. Custo de operação e manutenção
31/12/2021 31/12/2020
Pessoal
(7.799)
(6.028)
Materiais
(1.304)
(339)
Serviços de terceiros
(12.812)
(11.258)
Arrendamentos e aluguéis
(1.317)
(48)
Seguros
(909)
(1.643)
Doações, contribuições e subvenções
(9)
32
Tributos
(496)
Provisão para litígios
(1.168)
Recuperação de despesas
2.990
Total
(21.656)
(20.452)
21. Despesas administrativas
31/12/2021 31/12/2020
Pessoal
(2.789)
(3.792)
Materiais
(2)
(110)
Serviços de terceiros
(2.509)
(4.402)
Arrendamentos e aluguéis
(696)
(716)
Seguros
(315)
Doações, contribuições e subvenções
(5)
(41)
Contingência
245
Tributos
(234)
(14)
Depreciação
(251)
(132)
Outras receitas
1.706
1.575
Recuperação de despesas
2.166
(13)
Total
(2.684)
(7.645)
22. Receitas (despesas) financeiras
31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras (a)
6.132
2.524
Variações monetárias ativas
817
Juros sobre recebimentos
196
19
Outras receitas financeiras
19
Pis sobre receitas financeiras
(41)
(25)
Cofins sobre receitas financeiras
(254)
(155)
6.052
3.180
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
(66)
(67)
Juros e multas
(4.361)
(14.296)
Juros sobre empréstimos e debêntures
(83.268)
(58.624)
Despesas com empréstimos e debêntures
(1.192)
(1.357)
Outras despesas financeiras
(445)
(89.332)
(74.344)
Total
(83.280)
(71.164)
(a) A receita financeira foi positivamente afetada pelo aumento das taxas de
juros e maior disponibilidade de caixa, enquanto a despesa financeira foi igualmente afetada pelo aumento das taxas de juros e do nível de endividamento,
considerando a terceira emissão de debêntures ocorrida em junho de 2021.
23. Gestão de riscos. O gerenciamento de riscos visa identificar e analisar
os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir as estratégias de
controle e as ações para mitigação dos riscos e subsequentemente para monitorar esses riscos. A Administração define o apetite para riscos em contextos e

situações específicas e acompanha o cumprimento do plano de gerenciamento de riscos, revisando sua estrutura de gerenciamento de risco em relação
aos riscos enfrentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos é feito
também com base nas políticas dos acionistas da Companhia. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos a
seguir mencionados e as estratégias de gerenciamento adotadas. a) Riscos
de crédito. É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. As operações que
sujeitam a companhia ao risco de crédito decorrem principalmente de caixa e
equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito a clientes, conforme apresentado a seguir:
Ativos financeiros
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa
96.346
43.307
Contas a receber
24.331
24.247
Caixa restrito
47.955
43.049
168.632
110.603
• Caixa e equivalentes de caixa: representado pelo valor mantido em contas
bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. A política de abertura
de contas bancárias e aplicações financeiras restringe o relacionamento com
instituições bancárias com rating mínimo de AA+. As aplicações devem ser feitas predominantemente em CDB. • Contas a receber: a Administração entende
que não é necessária a contabilização de provisão para devedores duvidosos
em relação aos seus clientes, considerando o baixo risco de inadimplência de
seus clientes. O Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (“CUST”), celebrado entre o ONS, as concessionárias de transmissão e o usuário, tem como
um de seus objetivos: “Estabelecer os termos e as condições que irão regular a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de
uso da transmissão e a execução do sistema de garantias, atuando por conta
e ordem das concessionárias de transmissão.” São instrumentos financeiros
que garantem o recebimento dos valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao ONS, pelos serviços prestados e discriminados
no CUST: i) Carta de Fiança Bancária - CFB e ii) Contrato de Constituição de
Garantia - CCG. As principais vantagens desses mecanismos de proteção estão descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois todos os usuários pagam a todos
os transmissores. • As garantias financeiras são fornecidas individualmente
pelos usuários. • Negociações de pagamento são feitas diretamente entre
transmissores e usuários. • No caso de não pagamento, a Companhia, como
agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado
da garantia bancária do usuário - CFB. • Caixa restrito: representado pelo
valor acumulado nas contas reservas do BNDES e das debêntures, apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e conforme previsto na
Escritura de Segunda Emissão de Debentures da Companhia. b) Risco de
mercado: A utilização de instrumentos financeiros, pela Companhia, tem como
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de
mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros
e índices de preços. A Companhia não enxerga necessidade em fazer hedge
para se proteger desses riscos, tendo em vista que na fase atual de Operação
e Manutenção não há exposição a variações de preços de commodities e
seus contratos têm índice de reajuste em linha com reajuste da receita. Porém
esses riscos são monitorados periodicamente pela Administração. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo ou em quaisquer
outros ativos de riscos. • Risco de taxa de juros: refere-se aos impactos nas
taxas de juros variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações
financeiras. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o perfil
dos instrumentos financeiros relevantes remunerados por juros variáveis da
Companhia é:
Instrumentos financeiros por indexador
31/12/2021 31/12/2020
Aplicações financeiras (títulos e valores mobiliários)
CDB-DI
87.024
34.618
Dessa forma, eventual desvalorização nas taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Companhia.
Análise de sensibilidade de taxa de juros variável - aplicações financeiras: A
Companhia está exposta ao risco de variação das taxas de juros dos instrumentos financeiros em aberto ao fim do período deste relatório. Para elaboração da análise de sensibilidade, considera-se a curva histórica dos índices
econômicos, bem como projeções divulgadas por entes com reconhecimento
de mercado. Para aplicações financeiras, a política de investimentos da companhia restringe-se a instrumentos de renda fixa, estando sua exposição atrelada principalmente ao risco de variação do CDI, porém somente em relação
aos ganhos financeiros, não havendo impacto nas contas de ativo. Análise de
sensibilidade de taxa de juros variável - financiamentos: Com relação aos empréstimos e financiamentos, a exposição da companhia está relacionada à variação da TJLP, indexador do Contrato de Financiamento com o BNDES, e ao
IPCA, indexador das Emissões das Debêntures. As projeções indicativas para
a variação da TJLP nos próximos meses não trazem alterações materialmente relevantes para o total de despesas financeiras da companhia no próximo
período. As variações do IPCA são capturadas no reajuste anual da RAP, rebalanceando o fluxo de caixa da Companhia e por isso, eventual aumento na
despesa financeira seria acompanhado em aumento da Receita de Serviços,
ainda que em momentos diferentes. • Risco de inflação - a receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação,
as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as suas receitas ajustadas
tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos resultados. c) Riscos
operacionais: Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões operacionais
e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de
comportamento empresarial. • Risco técnico - a infraestrutura da Companhia
é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior podem causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os
previstos pelo projeto original. Nestes casos, a Companhia pode ter seu caixa
impactado pelos custos necessários para o reestabelecimento das instalações
às condições de operação, ainda que não haja desconto da Parcela Variável
de Indisponibilidade (PVI), decorrente de eventuais indisponibilidades de suas
Linhas de Transmissão. A Companhia mitiga o risco de perda de ativos mediante a contratação de cobertura securitária para a totalidade dos ativos de
transmisssão. • Riscos regulatórios - a Companhia está sujeita a extensa e
complexa legislação e regulação governamental emitida pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e Ministério do Meio
Ambiente. • Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura - caso a
Companhia, por determinação regulatória, necessite expandir os seus negócios com a construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer
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em riscos inerentes a atividade de construção, atrasos na execução da obra e
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades. Ainda assim, qualquer novo investimento aprovado pelo Poder Concedente será remunerado por incremento da RAP. O risco de atrasos
na construção de novas instalações pode estar ligado ao fato de a Companhia
depender de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações e, por isso, estar sujeita a aumentos de preços e falhas por parte de
tais fornecedores, como atrasos na entrega dos equipamentos ou entrega de
equipamentos avariados. Tais falhas poderão prejudicar as atividades e ter
um efeito adverso relevante nos resultados da Companhia. Adicionalmente,
devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados em suas instalações, a Companhia tem à disposição poucos fornecedores. • Risco de seguros - a Companhia contrata seguros de risco operacional e de responsabilidade civil contra terceiros para suas linhas de transmissão e subestações. A
Companhia adota critérios na contratação dos seguros com o intuito de utilizar
as melhores práticas adotadas por outras empresas representativas do setor,
contratando cobertura para a totalidade de seu ativo e limitando os valores de
indenização com base em estudos de perda máxima provável, resultando em
elevados níveis de cobertura securitária.
23.1. Categorias de instrumentos financeiros
Ativos financeiros
Categoria
Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio do resultado
Caixa restrito
Valor justo por meio do resultado
Contas a receber
Valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros
Categoria
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos financeiros
Debêntures
Outros passivos financeiros
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o valor de mercado
dos ativos e passivos financeiros acima se aproxima do valor contábil. Classificações contábeis e valores justos: No que tange ao cálculo dos valores
justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: • Caixa e equivalentes de caixa - contas
correntes e aplicações financeiras conforme posição dos extratos bancários.
• Caixa restrito - representado pelo valor acumulado nas contas reservas do
BNDES e das Debêntures. • Empréstimos e financiamentos - a Companhia
considera que os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos
similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. • Debêntures - a
Companhia considera que os valores justos para as debêntures são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos
similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor
justo: • Nível 1 - preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos
e passivos e idênticos. • Nível 2 - inputs, exceto preços cotados, incluídos no
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (diretamente preços ou
indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados
pela Companhia a valor justo por meio do resultado foram classificados no
nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem
ocorreram transferências de níveis no período observado. Gerenciamento do
capital: A política da Administração é manter uma sólida base de capital para
manter a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre
capital, que a Companhia define como resultados de atividades operacionais
divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o
nível de dividendos para acionistas ordinários. 24. Cobertura de seguros: A
Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Na data de fechamento
deste relatório, a cobertura de seguros era como abaixo:
Vigência
Limite
máximo de
Tipo de seguro
Inicio
Fim
indenização
Apólice
Responsabilidade Civil
de Administradores e
Diretores (D&O)
11/04/2021 11/04/2022 R$20.000 1001000001540
Riscos Operacionais
12/04/2020 12/04/2022 R$150.000 1009600000286
Responsabilidade Civil 12/04/2021 12/04/2022 R$10.000 5100002417
25. Transações com partes relacionadas: a) Remuneração de Administradores: Até 31 de dezembro de 2021 o total destinado à remuneração dos Conselheiros e Administradores foi de R$ 710 (R$ 813 em 31 de dezembro de 2020).
b) Operações comerciais
Partes
Natureza
Natureza
relacionadas
contábil
da operação 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Itumbiara TransmissoCusto de
ra de Energia
Fornecedores
O&M
3.019
Total
3.019
Partes
Natureza
Natureza
relacionadas
contábil
da operação 31/12/2021 31/12/2020
Resultado (despesas)
State Grid Brasil HolCustos
ding - aluguel
administrativos
Aluguel
696
552
Itumbiara TransmissoCusto
ra de Energia S.A.
Operacional Custo O&M
1.857
696
2.271
26. Eventos subsequentes: No final de janeiro de 2022, a Companhia tomou ciência do ajuizamento de execução fiscal movida pelo Estado do Mato
Grosso para cobrança de Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, no montante de aproximadamente R$ 390.000, relacionados a supostos fatos geradores ocorridos no período entre 2013 e 2015, durante a vigência de benefício fiscal regularmente concedido, que a isentava de tais recolhimentos. A
questão foi recentemente judicializada, mas a Companhia possuí elementos
de provas contundentes capazes de demonstrar o equívoco perpetrado pela
Fazenda Mato Grossense na questão em comento. Importante ressaltar, em
linha com o item “d” supra, Cabe esclarecer que a Companhia se valeu de
um benefício fiscal regularmente concedido pelo Estado do Mato Grosso, o
qual jamais fora cassado ou anulado, estando plenamente vigente até os
dias atuais. Nesses termos, ainda que se admita a cobrança do crédito tributário decorrente do não reconhecimento do incentivo fiscal, deve-se aplicar o
disposto no parágrafo único, do art. 100, do CTN, que prevê a necessidade
de exclusão de multas, correção monetária e juros moratórios do débito fiscal. O montante principal é de R$ 61.014.

Carlos Eduardo Moscalewsky – Diretor Técnico / Meio Ambiente
Rodrigo Lopes Domingues – Contador – CRC-RJ-123588/O-2
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Matrinchã Transmissora de Energia esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de perfor- normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
(TP Norte) S.A. Rio de Janeiro - RJ
mance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de frauOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Matrinchã Transmis- inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performan- de ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em consora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial ce identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se tratar junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que repre- econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações firesultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de cai- senta o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro tam- nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex- bém requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevân- leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e manplicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi- cia dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensu- temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada- ração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
Matrinchã Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o de- procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a avaliação do desenho procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evisempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o dos controles internos chave relacionados aos gastos realizados para execu- dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no ção do contrato; ii) análise da existência ou não de margem nos contratos; iii) risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obriga- que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em ções de performance previstas contratualmente, além de aspectos relaciona- controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inconformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada dos aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão tencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas proje- auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunsSomos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios ções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com o tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a ava- dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum- liação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações finan- contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. ceiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para descritos, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da receita de uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais as- construção e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto das de- base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em resuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram monstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Auditoria lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em reos mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos do exercício anterio: As demonstrações financeiras da Matrinchã Transmis- lação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirforam tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras sora de Energia S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relacomo um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações fi- examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 10 de mar- tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeinanceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses ço de 2021 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações financei- ras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeassuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o ras. Como parte de nossa auditoria das demonstrações financeiras referentes quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos pro- a 31 de dezembro de 2021, não fomos contratados para auditar, revisar ou obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
cedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras toma- aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
das em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção in- referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, portanto, não ex- • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan- pressamos opinião ou qualquer outra forma de asseguração sobre as demons- financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repreceiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. trações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responpara responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejademonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no do, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, incluaqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifiopinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Men- permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan- camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicasuração do ativo de contrato: Conforme divulgado na Nota 4.a às demons- te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- ção com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
trações financeiras, a Companhia avalia que, mesmo após a conclusão da fase monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações finande construção da infraestrutura de transmissão, segue existindo um ativo de capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá- ceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
contrato pela contrapartida da receita de construção, uma vez que é necessário vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do
ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
saldo do ativo de contrato da Companhia é de 2.807.463mil. O reconhecimento ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope- que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consedo ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Re- rações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva raceita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo so- financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de- zoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022
bre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relemensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obri- vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
ERNST & YOUNG
Gláucio Dutra da Silva
gação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguAuditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1RJ090174/O-4
estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
Xi Zongyue – Diretor Presidente / Financeiro
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As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Passivos
Ativos
Passivos circulantes
Ativos circulantes
Fornecedores
1.106
1.425
Caixa e equivalentes de caixa
35.654
122.912 Taxas regulamentares
4.701
4.068
Contas a rec. de concessionárias
Impostos e contribuições sociais
9.569
12.102
e permissionárias
12.541
12.519 Outros Passivos circulantes
3.219
2.107
Ativo de contrato de concessão
4
102.073
98.246 Total dos passivos circulantes
18.595
19.702
Impostos e contribuições sociais
4.464
2.163 Passivos não circulantes
59.609
47.558
6.259
1.637 Impostos e contribuições sociais diferidos
Outros ativos circulantes
42.932
41.709
160.991
237.477 Tributos diferidos
Total dos ativos circulantes
4.204
2.889
Outros Passivos não circulantes
Ativos não circulantes
106.745
92.156
Total dos passivos não circulantes
Contas a rec. de concessionárias
125.340
111.858
e permissionárias
983
876 Total dos passivos
Capital social
6
303.500
448.500
Depósitos judiciais
5.302
4.052 Reserva de lucros
130.158
106.350
Ativo de contrato de concessão
4
409.964
418.516 Dividendos adicionais propostos
21.478
3.236
2.632 Prejuízos acumulados
Outros ativos não circulantes
(3.155)
419.485
426.076 Total do patrimônio líquido
Total dos ativos não circulantes
455.136
551.695
580.476
663.553
580.476
663.553 Total dos passivos e do patrimônio líquido
Total dos ativos
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Reservas de lucros Dividendos
Lucros
Nota
Capital
Incentivo adicionais (Prejuízos)
explicativa
social
Legal
fiscal propostos acumulados
Total
448.500
93.607
1.080
(24.009)
519.178
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Aprovação de dividendos adicionais propostos - AGO de 30/04/2019
(1.080)
(1.080)
Dividendos Intercalares pagos
(30.085) (30.085)
Lucro líquido do exercício
63.682
63.682
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
1.984
(1.984)
Reserva de incentivo fiscal
12.743
(12.743)
- (1.984)
1.984
Compensação de prejuízos acumulados
448.500
106.350
(3.155)
551.695
Saldos em 31 de dezembro de 2020
redução de capital
(145.000)
(145.000)
Dividendos Intercalares pagos
(46.750) (46.750)
Lucro líquido do exercício
95.191
95.191
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
4.602
(4.602)
Reserva de incentivo fiscal
19.206
(19.206)
21.478
(21.478)
Dividendos adicionais propostos
303.500
4.602
125.556
21.478
455.136
Saldos em 31 de dezembro de 2021
6

Demonstração do resultado para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares
de reais – R$, exceto o lucro por ação)
Receita operacional líquida
Custos operacionais
Lucro Bruto
Despesas operacionais
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Lucro antes dos impostos e das contribuições
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício
Lucro por Ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)

2021
119.979
(7.371)
112.608
(1.664)

2020
84.970
(9.177)
75.793
(1.997)

110.944 73.796
3.491
2.701
114.435 76.497
(19.244) (12.815)
95.191 63.682
0,31364 0,14199

Demonstração do resultado abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2021
Lucro líquido do exercício
95.191
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
95.191
Demonstração do fluxo de caixa
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
2021
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
104.841
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
(67)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (192.032)
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes
de caixa
(87.258)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
122.912
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
35.654
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes
de caixa
(87.258)

2020
63.682
63.682

2020
99.904
47.587
(31.429)
116.062
6.850
122.912
116.062

separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados
como VJR quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo
por meio do resultado. Os outros passivos financeiros são mensurados pelo
valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.4. Provisões
para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de
um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva
que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Subvenção e assistência governamentais:
Visam compensar as despesas incorridas e são reconhecidas no resultado em
uma base sistemática, no mesmo período em que as despesas relacionadas
são incorridas. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária
como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no
resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do outro. Os valores registrados
no resultado são destinados à reserva de incentivo fiscal no patrimônio líquido,
na destinação do resultado do exercício. 3.6. Imposto de renda e contribuição
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de
renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e
qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes
valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas
alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando
elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de apresentação
das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. 3.7. Lucro por
ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício
atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em
circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.8. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, se esse
contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca
de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A
Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos
ativos subjacentes. a) Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em
que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração
dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o
valor dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor
período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. b)
Passivos de arrendamento: A Companhia determina o prazo não cancelável de
um arrendamento avaliando as opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrendamento, considerando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer
dessas opções. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os
passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a
serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos
fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas
pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no
arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação,
uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do
arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de
uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de
arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A
Companhia opta pela aplicação da isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de
início e que não contenham opção de compra ou renovação). Também aplica a
concessão de isenção de reconhecimento de arrendamento para o qual o ativo
subjacente é de baixo valor (valores iguais ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo
valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do
arrendamento.

Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
somente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade
A ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III” ou "Companhia") é uma de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado com o
sociedade anônima de capital fechado, constituída no exercício de 2004, que ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de transmis- 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
são de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, a 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e menoperação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se- técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. A Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. As
Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção das receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigalinhas de transmissão e subestação em 500 kV e 230 kV da interligação Norte- ções de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando for pos-Sul III, trecho I, bem como das demais instalações necessárias às funções de sível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e for promedição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação e apoio, vável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas
nos termos do Decreto de Outorga de Concessão, de 3 de abril de 2006, e da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de implemendo Contrato de Concessão nº 001/2006 firmado com a Agência Nacional de tação da infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, reforço e meEnergia Elétrica - ANEEL em de 27 de abril de 2006, por um prazo de 30 anos. lhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de impleA construção da linha de transmissão foi iniciada em agosto de 2006 e con- mentação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos,
cluída em maio de 2008. A ATE III é uma controlada da Transmissora Aliança acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrutura é reconhede Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e de acordo com o previsto no Contrato cida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimento do fluxo de
de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista controlador, caixa está condicionado à satisfação da obrigação de performance de operar e
possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e encargos esta- manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrubelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
tura, a parcela do ativo de contrato de concessão equivalente à contraprestação
2. BASE DE PREPARAÇÃO
daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de construir, torna2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras -se um ativo financeiro (contas a receber de concessionárias e permissionárias),
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. pois nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 23 de mar- montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão ço de 2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada soincluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienta- bre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as
ções e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca
Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é deterTodas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sen- minada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita
do evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da utilizada pela Companhia incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuCompanhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram ros de recebimentos de caixa em 7,58% ao ano. c) Receita de correção monepreparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados ins- tária do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da opetrumentos financeiros não derivativos, mensurados ao valor justo por meio racionalização do empreendimento com base no índice de inflação e
do resultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações metodologia definidos no contrato de concessão. d) Receita de operação e mafinanceiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Compa- nutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão
nhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredon- de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização
dadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os cus2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações tos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de marfinanceiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça gem. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeijulgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con- ras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os no resultado, por meio do método de juros efetivos, e atualização monetária de
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas depósitos judiciais. As despesas financeiras abrangem juros sobre arrendamensão revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas tos financeiros, atualização monetária de provisões, e outros. 3.3. Instrumencontábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa- tos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrudas. Os principais assuntos que envolvem estimativas e premissas são: a) mentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo
Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJOo julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a apli- RA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos
cabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e clas- financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de
sificação de receitas por obrigação de performance (implementar a infraestru- caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeitura, operar e manter). A Administração da Companhia avalia o momento de ros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: •
reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características eco- Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao
nômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não secontrapartida a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida jam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensucom base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A par- rados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo
cela do ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é clasa implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída sificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebià obrigação de performance de implementação da infraestrutura é definida mento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusicom base nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre os vamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em
projetos implementados pela Companhia, onde são levados em consideração aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensudiversos fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) ce- rados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzinário macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A dos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é
margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos
de transmissão é determinada com base no preço de venda individual do ser- de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao
viço, a partir de informações disponíveis sobre o valor da contraprestação à valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas
qual a entidade espera ter direito em troca da prestação dos serviços prometi- esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
dos ao cliente, nos casos em que a Companhia tem direito exclusivamente ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de
à remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 investimentos em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou per– Receita de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação das (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baide serviços. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa xa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro
implícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa a melhor estimativa ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraes- quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de
trutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do ne- caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substangócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de cialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
concessão é estabelecida na data do leilão de cada contrato de concessão. transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como 4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/2020 Adição Remuneração Correção Monetária Recebimento
31/12/2021
receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de Linha de transmissão
516.762
19
36.604
62.696
(104.044)
512.037
implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo Colina do Tocantins - TO/Marabá - PA/Paraupebas – PA
98.246
102.073
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação Circulante
418.516
409.964
da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem esti- Não circulante
mada para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação com Linha de transmissão
31/12/2019 Adição Remuneração Correção Monetária Recebimento
31/12/2020
parcela variável. a) Quando a concessionária presta serviços de operação e Colina do Tocantins - TO/Marabá - PA/Paraupebas – PA
559.265
41
38.259
18.170
(98.973)
516.762
manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que Circulante
95.987
98.246
considera os custos incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à Não circulante
463.278
418.516
medida que os serviços são prestados. A receita de operação e manutenção
6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice de atualização pre- 5. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS
visto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao Consumidor A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado era
- IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das de R$303.500, representado por 303.500.000 (trezentas e três milhões e quitécnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados operações, envolvendo aspectos cíveis e tributários. Com base na opinião nhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de deobserváveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para zembro de 2020, o capital social totalmente integralizado era de R$448.500,
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis- riscos cíveis e tributários, em montantes considerados suficientes para cobrir representado por 448.500.000 (quatrocentas e quarenta e oito milhões e
sas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui depósitos quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 11 de
março de 2021 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de R$2.184.
redução de capital social da Companhia no valor de R$145.000, com o canceAtualiresultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen31/12/2020 Adições Reversões zação Baixa 31/12/2021 lamento de 145.000.000 (cento e quarenta e cinco milhões) ações ordinárias.
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças
1.611
43
(70)
782 (845)
1.521
Data da efetivação
Redução de capital
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de Cíveis
11
7
18
da redução
Aprovação
em 2021
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com Tributários
1.611
54
(70)
789
(845)
1.539
25/05/2021
AGE de 11/03/2021
(145.000)
base em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2021, com base na opinião Proposta de destinação do lucro líquido do exercício
diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter- de seus consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de Destinação do lucro do exercício
2021
2020
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e perda classificados como possível pela Administração da Companhia, era no Lucro líquido do exercício
95.191
63.682
pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social valor atualizado de R$19.707, referentes a causas fiscais (em 31 de dezembro Prejuízos acumulados
(3.155)
(24.009)
diferidos - São registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren- de 2020 o valor histórico era de R$5.226, referentes a causas fiscais), para Lucro (prejuízo) líquido residual a destinar
92.036
39.673
tes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas - Reserva legal (5%)
(4.602)
(1.984)
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. As principais - Reserva de incentivo fiscal
(19.206)
(12.743)
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada causas são: • Execução fiscal ajuizado para cobrança dos valores oriundos de - Dividendos intercalares pagos
(46.750)
(30.085)
a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabora- suposto não recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser- - Dividendos adicionais propostos
(21.478)
das pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao viços - ICMS diferencial de alíquotas no período de junho a outubro de 2007 no - Prejuízos acumulados
5.139
desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atu- montante histórico de R$3.845 e atualizado de R$13.888. Atualmente, o feito
Diretoria
ais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a encontra-se em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. • Cobrança da
cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais diferença do ICMS recolhido quando da remessa interestadual de máquinas,
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
provável. e) Provisões para riscos trabalhistas e cíveis - A Companhia é parte equipamentos, peças e demais insumos para a linha de transmissão no EstaErik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas do do Pará. Foi concedido um benefício fiscal à ATE III pelo Estado do Pará,
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico
para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas no qual estava reduzida em 50% a base de cálculo do ICMS relativa ao difeAndré Augusto Telles Moreira - Diretor Jurídico e Regulatório
prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabi- rencial de alíquota nas aquisições dos bens indicados anteriormente. Foram
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
lidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das opostos embargos à Execução Fiscal (ação própria para defesa contra uma
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e cobrança executiva fiscal), sobre os quais ainda não foi obtida sentença. Em
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assesso- 31 de dezembro de 2020 o valor histórico depositado em juízo era de R$1.338
res jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua e em 31 de dezembro de 2021 o valor atualizado era de R$5.303.
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ATE III Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 07.002.685/0001-54

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
ATE III Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da ATE III Transmissora
de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
ATE III Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange
o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma re-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
levante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 Companhia
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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 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 financeiras, 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 Companhia. • 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 Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2021
2020
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais
(104.529) (617.995)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos
- 663.860
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de
financiamento
152.500
(3.072)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
47.971
42.793
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
42.803
10
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
90.774
42.803
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
47.971
42.793
Companhia incide sobre o montante a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 9,74% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo
de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação e metodologia definidos no contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia
elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2.
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos, e atualização monetária de
depósitos judiciais. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e
variações monetárias líquidas sobre debêntures, arrendamentos financeiros e
atualização monetária de contingências. 3.3. Instrumentos financeiros: a)
Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros
são classificados em três categorias: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii)
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e (iii) ao
valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A
Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao VJR - Os ativos financeiros ao VJR compreendem ativos
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a
serem obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao VJR. As variações líquidas do valor
justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro
é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal
em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos,
deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de
juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para
créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i)
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo
de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos
patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A
baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a
um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo debêntures) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta,
ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada
ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação
é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento
de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3.4. Imposto de renda e contribuição
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e
diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos
correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de
apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
3.5. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído
é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável.
3.6. Demonstrações dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica
os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros
pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros.
4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Passivos
Ativos
Passivos Circulantes
Ativos Circulantes
61.653
21.348
Caixa e equivalentes de caixa
90.774
42.803 Fornecedores
Debêntures
5
127.370
Contas a receber de concessionárias
357.375
99.061
e permissionárias
26.561
- Dividendos a pagar
8.900
7.832
Ativo de contrato de concessão
4
208.478
- Outros passivos circulantes
555.298
128.241
Outras ativos circulantes
11.310
13.470 Total dos Passivos Circulantes
Total dos Ativos Circulantes
337.123
56.273 Passivos Não Circulantes
Debêntures
5
864.308
846.959
Ativos Não Circulantes
284.457
180.229
Ativo de contrato de concessão
4 1.980.553 1.576.025 Impostos e contribuições diferidos
201.372
145.782
Outros ativos não circulantes
2.657
- Tributos diferidos
23.927
40.441
Total dos Ativos Não Circulantes
1.983.210 1.576.025 Outros passivos não circulantes
1.374.064 1.213.411
Total dos Ativos
2.320.333 1.632.298 Total dos Passivos Não Circulantes
Total dos Passivos
1.929.362 1.341.652
Demonstração do resultado para os exercícios findos em
Patrimônio Líquido
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital social
6
193.145
40.645
2021
2020 Reserva de lucros
197.826
40.645
Receita operacional líquida
627.427 1.155.359 Dividendos adicionais propostos
209.356
Custos operacionais
(168.244) (655.559) Total do Patrimônio Líquido
390.971
290.646
Lucro Bruto
459.183 499.800 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
2.320.333 1.632.298
Despesas operacionais
(2.244)
(2.255)
Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
líquidas dos impostos e contribuições
456.939 497.545
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
(146.572) (74.603)
2021
2020
Resultado antes dos impostos e das contribuições
310.367 422.942 Lucro líquido do exercício
206.139
279.142
Imposto de renda e contribuição social
(104.228) (143.800) Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
206.139 279.142 Resultado abrangente total do exercício
206.139
279.142
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de lucros
Dividendos
Nota Capital
Reserva
Reserva Reserva de lucros adicionais
Lucros
explicativa
social
legal
especial
a realizar propostos acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
40.645
3.155
37.490
19.279
- 100.569
Aprovação dos dividendos adicionais
(19.279)
- (19.279)
Lucro líquido do exercício
279.142 279.142
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(69.786) (69.786)
Dividendos adicionais propostos
209.356
(209.356)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
40.645
3.155
37.490
209.356
- 290.646
Aumento de capital
152.500
- 152.500
Aprovação dos dividendos adicionais
- (209.356)
- (209.356)
Lucro líquido do exercício
206.139 206.139
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Reserva legal
10.307
(10.307)
Reserva de lucros a realizar
146.874
(146.874)
(48.958) (48.958)
Dividendos mínimos obrigatórios
Saldos em 31 de dezembro de 2021
6 193.145
13.462
37.490
146.874
- 390.971
Notas explicativas às demonstrações financeiras de em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Companhia
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Companhia”) remensura seu passivo de arrendamento em razão de reavaliações ou modié uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de novem- ficações do arrendamento (correções monetárias), para refletir pagamentos
bro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente levados contra o
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de ativo “direito de uso”. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua
energia elétrica denominada Pirapora 2/Janaúba 3 em 500 kv e Janaúba 3/ somente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade
Bom Jesus da Lapa 2 em 500 kv, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado junto ao
013/2015 - segunda parte, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
- ANEEL. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou, com a ANEEL, 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
o contrato de concessão nº 15/2017 para construção, operação e manutenção 3.1 Reconhecimento da receita: Os concessionários devem registrar e menda linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. Em 1º de setembro de 2021 a surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
Companhia concluiu a energização total de seu empreendimento que consiste técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
em 545 km de linha (Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3 e Janaúba 3 – Pi- Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
rapora 2), e 3 subestações (SE Bom Jesus da Lapa 2I, SE Janaúba 3 e SE As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
Pirapora 2), com capacidade de 500kV. A JAN é uma controlada da Transmis- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
sora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e
no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e en- receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, recargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As recei2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de Conformidade: As presentes demonstrações financeiras tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestruAs demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 23 de mar- tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato de concessão, porém
ço de 2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienta- de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Compações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos nhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de conContábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. cessão equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigaTodas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sen- ção de performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a
do evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da receber de concessionárias e permissionárias), pois nada mais além da pasCompanhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram sagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido.
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi- b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo
nanceiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investi2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são mentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de
apresentadas em reais, moeda funcional da Companhia e foram arredonda- cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o compodas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. nente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações finan- do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela
ceiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça
31/12/2020 Adição (a) Remuneração Correção Monetária Recebimentos 31/12/2021
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con- Linha e subestação
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 –
1.576.025
548.167
33.551
102.321
(71.033) 2.189.031
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas Bom Jesus da Lapa 2
208.478
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas Circulante
1.576.025
1.980.553
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa- Não Circulante
31/12/2019
Adição (a)
31/12/2020
das. Os principais assuntos que envolvem estimativas e premissas são: a) Linha e subestação
302.902
1.273.123
1.576.025
Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envol- LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 – Bom Jesus da Lapa 2
302.902
1.576.025
vem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito Não Circulante
a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e (a) As adições referem-se à construção da linha de transmissão:
classificação de receitas por obrigação de performance (implementar, operar
Custo de construção Previsão de
Descrição
Ato Legislativo
RAP estimado (Capex Aneel)
conclusão
REIDI (*)
e manter as infraestruturas de transmissão). A Administração da Companhia Localização
Implantação de linhas de
Contrato
Energização
avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba
transmissão e ampliação das
Concessão
concluída em ADE da RFB nº
nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de 3, e LT 500Kv - Janaúba 3 –
subestações associadas
ANEEL 015/2017 R$213.631
R$959.604
01/09/2021 119/2017 (***)
contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz Bom Jesus da Lapa 2
a obrigação de implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão 5. DEBÊNTURES
é registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura,
2021
2020
que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem
Taxas
Custo a
Custo a
de construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável fi- Credor
de juros
Venc.
apropriar Principal
Juros
Total apro-priar Principal
Juros
Total
nal é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A 1º Emissão - 1ª Série
IPCA +
margem de lucro atribuída à obrigação de performance de implementação da (BTG/Santander/XP) (a)
4,5%
15/07/2033
(9.506)
267.095
35.741
293.330
(11.136)
241.124
20.539
250.527
infraestrutura é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da 2º Emissão – Série única (b)
IPCA +
Administração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde são (BTG/Itaú)
4,8295% 15/12/2044
(32.792)
664.826
66.314
698.348
(35.450)
602.207
29.675
596.432
levados em consideração diversos fatores, como (i) características e comple(42.298)
931.921
102.055
991.678
(46.586)
843.331
50.214
846.959
xidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa sobre in- Circulante
127.370
vestimentos e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação Não circulante
864.308
846.959
e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada com base no (a) Em 11 de janeiro de 2019 a Companhia emitiu 224.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagapreço de venda individual do serviço, a partir de informações disponíveis sobre mento de juros e amortizações no dia 15 dos meses de janeiro e de julho de cada ano, com primeiro vencimento em 15 de janeiro de 2022. (b) Em 16 de
o valor da contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da dezembro de 2019 a companhia emitiu 575.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de juros
prestação dos serviços prometidos ao cliente, nos casos em que a Compa- e amortizações no dia 15 dos meses de dezembro e de junho de cada ano, com primeiro vencimento em 15 de dezembro de 2025.
nhia tem direito exclusivamente à remuneração pela atividade de operar
2021
2020
e manter, conforme CPC 47 – Receita de contrato com o cliente e os custos Saldo inicial
846.959
766.679
incorridos para a prestação de serviços. A taxa aplicada ao ativo de contra- (-) Custo de transações
(2.663)
to de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto (+) Reversão de custo de transação
196
e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração finan- (+) Juros e variação monetária incorridos
140.433
78.804
ceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os (+) Amortização do custo de captação
4.090
4.139
riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente Saldo final
991.678
846.959
financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão. Parcelas vencíveis por indexador
Circulante
Não circulante
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia
2023
2024
2025
Após 2025
Sub total
Total
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão IPCA - 1ª emissão
65.096
11.599
15.378
16.746
194.017
237.740
302.836
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como IPCA - 2ª emissão
66.314
15.035
649.791
664.826
731.140
receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de (-) Custos de emissão a amortizar
(4.040)
(3.899)
(3.758)
(3.600)
(27.001)
(38.258)
(42.298)
implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo
127.370
7.700
11.620
28.181
816.807
864.308
991.678
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da O contrato da 1ª emissão de debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado. Em 31 de dezembro de 2021 todas
infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem estimada
as cláusulas restritivas estavam cumpridas. O contrato da 2ª emissão de debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento
para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação com parcela
variável. Quando a concessionária presta serviços de operação e manuten- antecipado, que será exigido após entrada em operação.
ção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que considera 6. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
os custos incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à medida que os A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo aspectos cíveis. Com base na
serviços são prestados. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados
em função da inflação, conforme índice de atualização previsto em contrato suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de
de concessão, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação R$2.410.
31/12/2020
Adições
Atualização
Reversão
Servidões
Baixa
31/12/2021
de instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avalia328
1.774
645
(189)
1.944
(5)
4.497
ção que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de Cíveis
31/12/2019
Adições
31/12/2020
mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos
328
328
financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impos- Cíveis
tos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação Passivos contingentes: Em 31 de dezembro 2021, com base na opinião dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda clasde regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados sificados como possível era no valor atualizado de R$700, sendo R$83 referentes a contingências cíveis, R$403 a contingências trabalhistas e R$214 a
tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre contingências tributárias, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua
os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas contabilização.
premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em es- Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado era de R$193.145, representado por 193.145.100 (cento e noventa e três milhões,
timativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das cento e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas era de R$40.645, representado por 40.645.100 (quarenta milhões, seiscentas e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias Data
Evento
Capital integralizado em 2021
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 18/01/2021
Aumento de capital
90.000
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de 28/05/2021
Aumento de capital
37.500
renda e contribuição social diferidos ativos e a recuperar – São registrados ati- 27/07/2021
Aumento de capital
25.000
vos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias
152.500
entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando
a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são Proposta de destinação do lucro líquido do exercício
31/12/2021
31/12/2020 (*)
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu206.139
279.142
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas Lucro líquido do exercício
(10.307)
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e Reserva legal
(48.958)
(69.786)
fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e Dividendos mínimos obrigatórios
(146.874)
(209.356)
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos Reserva de lucros a realizar
à medida que sua realização não seja mais provável. e) Arrendamentos - A (*) Ratificada na AGO de 29 de abril de 2021.
Companhia tendo como base a norma (CPC 06 – R2) aplicou o modelo de 8.EVENTOS SUBSEQUENTES
contabilização de arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrenda- Pagamento de juros e amortização da 1ª emissão de debêntures – Em 17 de janeiro de 2022 a Companhia pagou aos debenturistas o montante de 51.333,
mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual sendo R$36.409 de juros e R$14.724 de amortização.
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além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (vi) a revisão dos fluxos
Diretoria
de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa implícita de
Nomes
Cargo
desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; (vii) análise
de eventual risco de penalizações por atrasos na construção ou indisponibilidade; (viii) análise da eventual existência
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
de contrato oneroso; (ix) análises das comunicações com órgãos reguladores relacionadas à atividade de transmisErik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
são de energia elétrica; e (x) avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Com base no resultado dos procedimentos auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da administraMarco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
ção, consideramos que os critérios e premissas para mensuração do ativo de contrato adotados pela administração
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
são aceitáveis, assim como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A adLuis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
ministração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da adminisWagner Rocha Dias
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expresContador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, conOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Compa- cluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do re- temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. em 31 de de- por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
zembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu- continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realiscom tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- ta para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele- financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevansignificativo em nossa auditoria do exercício corrente. Este assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria reae, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre este assunto. Para o assunto abaixo, a descrição de como lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mannossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades
descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execuaquelas em relação a este principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de proce- tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
dimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações fi- e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
nanceiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, for- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falnecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Mensuração do sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevanativo de contrato: Conforme divulgado na nota 2.4, a Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação
construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter, para que a Companhia passe das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do ativo de contrato da Compa- administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade openhia é de R$2.189.031 mil (R$1.576.025 em 31 de dezembro de 2020). O reconhecimento do ativo de contrato e da racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
receita de contrato com cliente de acordo com o CPC 47 – Receita de contrato com cliente requer o exercício de condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Comjulgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgarequer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou in- ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
sumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuide lucros esperada em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclupor se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto, que representa o componente finan- sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
ceiro embutido no fluxo de recebimento futuro, também requer o uso de julgamento por parte da administração. De- maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela govervido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração dos ativos de nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constacontrato das concessões e da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifiComo nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) o camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
entendimento do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; (ii) avaliação governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrados procedimentos internos relativos aos gastos realizados para execução do contrato; (iii) análise da determinação ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrede margem no projeto em construção, verificando a metodologia e as premissas adotadas pela Companhia, para vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
estimar o custo total de construção, e o valor presente dos fluxos de recebimento futuro, descontado a taxa de juros pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
implícita que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos; (iv) com apoio de profissionais comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma persespecializados em avaliação projetos de construção: (a) análise do cumprimento do cronograma físico das obras em pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
andamento, bem como a verificação da existência ou não de itens anormais ao cronograma físico atualizado da obra, Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
com possíveis alterações de projeto, ou mudanças de fornecedores que possam gerar custos não capturados pelos ERNST & YOUNG
controles internos da Companhia; (b) avaliação das variações entre o orçamento inicial e orçamento atualizado das Auditores Independentes S.S.
obras em andamento, e as justificativas apresentadas pela gestão da obra para os desvios; e (c) caso aplicável, ve- CRC-2SP015199/O-6
rificação de indícios de suficiência dos custos a incorrer, para conclusão das etapas construtivas do empreendimento; Pia Leocádia de Avellar Peralta
(v) leitura do contrato de concessão para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, Contadora CRC-1RJ101080/O-0

O mercado de criptomoedas em março de 2022

C

onversamos com
quatro especialistas
sobre suas avaliações sobre o mercado de
criptomoedas em março de
2022 e suas perspectivas.
O Bitcoin chegou ao final
do mês sendo negociado
acima dos US$ 45,7 mil,
apresentando uma alta de
pouco mais de 5%, próximo do valor de fechamento
em 2021, US$ 46,7 mil. Já
o Ethereum chegou ao final
do mês sendo negociado
acima dos US$ 3,2 mil, com
uma alta de quase 10%, mas
ainda distante do valor de
fechamento de 2021, US$
3,7 mil.
Fernanda Guardian,
analista de criptomoedas
da Levante
O mercado está finalmente convergindo aos
fundamentos. Foi isso o que
vimos em março. Os dados
estruturais e on-chain já estavam apontando essa alta.
São esses os fundamentos
que prevalecem no longo
prazo, e até mesmo sobre as
variáveis macroeconômicas.
Mesmo em uma situação de
guerra, incerteza e cenário
de inflação no mundo, a alta do Bitcoin levou todo o
mercado cripto junto.
Para os próximos meses,
minha expectativa é muito otimista, especialmente
porque o ciclo de alta do
bitcoin permanece intacto.
Flávia Jabur, Community Manager da Liqi e
jornalista especializada
em criptomoedas
O Bitcoin voltou a operar em valores que não
eram vistos desde o começo de janeiro, ou seja, o
otimismo parece estar voltando. Isso pode ser comprovado através do Índice

de Medo e Ganância do
Bitcoin, métrica utilizada
para entender o sentimento dos investidores. Neste
momento, ele aponta para
uma confiança maior no
mercado.
Entre as notícias de destaque, eu chamo a atenção
para a fala do presidente do
Comitê de Energia da Rússia, Pavel Zavalny, que disse
durante uma conferência
à imprensa que o país está
aberto a aceitar Bitcoin como forma de pagamento
para os países que quiserem
petróleo e outros recursos
russos.
Outra notícia que é muito interessante, principalmente para os cariocas, é
que a partir de 2023, o Rio
de Janeiro vai aceitar Bitcoin e outras criptomoedas
como forma de pagamento
para impostos da prefeitura. Apesar deste fato não
impactar no preço, ele demonstra que cada vez mais
cidades e países estão aceitando o Bitcoin. A Flórida
anunciou recentemente que
a partir do ano que vem os
alunos do ensino médio terão aulas sobre criptomoedas. Como consequência do
cenário positivo para o Bitcoin, a maioria das altcoins
acompanharam esse movimento.
O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por
valor de mercado, também
registrou alta. Já o token de
governança do projeto move-to-earn (movimente-se
para ganhar), conhecido como Stepn (GMT), teve um
grande destaque, subindo
quase 200% nos últimos 4
dias do mês. O sucesso está
sendo tão grande porque a
ideia do projeto é estimular
seus usuários a praticarem
exercícios físicos em am-

bientes abertos, como ruas
e parques. Como forma de
recompensa, a pessoa ganha o token GMT, porém,
para utilizar esse aplicativo
é necessário comprar um
NFT, e o seu valor já está
alto.
Apesar do movimento
positivo das criptomoedas
no último mês, temos que
seguir atentos as notícias
mundiais, visto que podem
impactar tanto o mercado
tradicional como o de criptomoedas. Diversificar a
carteira de investimentos é
a melhor forma de protegê-la e mantê-la balanceada.
Com relação às perspectivas, um dos destaques para
o mês de abril é a realização
da Bitcoin Conference 2022
em Miami. No ano passado,
essa conferência foi destaque mundial, já que durante
o evento El Salvador comunicou que tornaria o Bitcoin
como moeda de curso legal
no país.
Alguns entusiastas acreditam que podemos ter outra notícia assim novamente, visto que no cenário de
guerra entre a Ucrânia e a
Rússia, ambos os países fo-

ram prejudicados e as criptomoedas passaram a ser
uma alternativa para quem
não conseguia acessar seu
dinheiro nos bancos. Se
realmente vamos ver esses
dois países seguindo El Salvador, isso nós não sabemos.
O que as pessoas precisam observar é que cada
vez mais países, grandes
empresas e empresários
estão aceitando criptomoedas e entrando neste
mercado. É preciso estudar e entender o porquê
dos criptoativos serem tão
importantes, não apenas
como investimento, mas
como liberdade financeira.
A consequência dessa adoção é o aumento de preço,
porém não podemos nos
esquecer que estamos falando de um mercado volátil para o qual é necessário ter uma estratégia
muito bem definida.
Hugo Trombini, head
de Criptoativos da Hurst
Capital
Em março, o mercado
passou de US$ 2 trilhões
de market cap comparado

a US$ 2,7 trilhões do ano
passado. O Bitcoin está em
40% de dominância, frente
a 70% em 2021. Essa diferença ocorre pela diluição
do mercado em várias moedas e projetos, que hoje
chega a mais de 18 mil ativos. O Bitcoin subiu aos
US$ 48 mil pela primeira
vez neste ano, e como o beta do mercado segue o beta
do Bitcoin em grande parte,
se formou uma tendência
de alta para o mercado todo.
Em termos de reconhecimento e liquidez do mercado, a Visa relatou que os
clientes fizeram US$ 2,5 bilhões em pagamentos com
seus cartões vinculados a
criptoativos no primeiro
trimestre (70% do volume
em criptomoedas de todo o
ano fiscal de 2021). Isso sinaliza que os consumidores
veem utilidade em ter um
cartão Visa vinculado a uma
conta em uma plataforma
de criptografia. Ou seja, há
valor em poder acessar essa
liquidez, financiar compras
e gerenciar despesas, fazendo isso instantaneamente e
sem problemas.

Vinicius Bitzer, COO
da Brasil Bitcoin
O mercado se mostrou
resiliente frente a toda instabilidade que vem ocorrendo no cenário econômico e geopolítico mundial.
Isso mostra que esse mercado tem se provado cada
vez mais como uma reserva de valor, tendo em vista
que até mesmo o ouro se
desvalorizou 20% frente ao
bitcoin em março.
As altas em reais foram
atenuadas por causa da
baixa do dólar. Caso o dólar continue caindo, a tendência é que os principais
criptoativos continuem se
valorizando frente ao dólar
e se desvalorizando frente
ao real, pois a maior parte
do volume deste mercado
se concentra nos Estados
Unidos.
Na minha projeção, acredito que o market cap dos
criptoativos deva se manter
sem grandes oscilações nos
próximos meses, até que
haja um novo rally de alta,
o que pode ocorrer ainda
neste ano.
Coordenação: Jorge Priori
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/

Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2021
2020
Caixa líquido (aplicado) nas atividades operacionais
(104.529) (617.995)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos
- 663.860
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de
financiamento
152.500
(3.072)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
47.971
42.793
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
42.803
10
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
90.774
42.803
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
47.971
42.793
Companhia incide sobre o montante a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 9,74% ao ano. c) Receita de correção monetária do ativo
de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação e metodologia definidos no contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia
elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2.
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos, e atualização monetária de
depósitos judiciais. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e
variações monetárias líquidas sobre debêntures, arrendamentos financeiros e
atualização monetária de contingências. 3.3. Instrumentos financeiros: a)
Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros
são classificados em três categorias: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii)
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e (iii) ao
valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa
contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A
Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao VJR - Os ativos financeiros ao VJR compreendem ativos
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a
serem obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao VJR. As variações líquidas do valor
justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro
é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de
recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal
em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos,
deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de
juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para
créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i)
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo
de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos
patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A
baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a
um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo debêntures) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta,
ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada
ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação
é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento
de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3.4. Imposto de renda e contribuição
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e
diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos
correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de
apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
3.5. Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído
é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável.
3.6. Demonstrações dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica
os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os juros
pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros.
4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Passivos
Ativos
Passivos Circulantes
Ativos Circulantes
61.653
21.348
Caixa e equivalentes de caixa
90.774
42.803 Fornecedores
Debêntures
5
127.370
Contas a receber de concessionárias
357.375
99.061
e permissionárias
26.561
- Dividendos a pagar
8.900
7.832
Ativo de contrato de concessão
4
208.478
- Outros passivos circulantes
555.298
128.241
Outras ativos circulantes
11.310
13.470 Total dos Passivos Circulantes
Total dos Ativos Circulantes
337.123
56.273 Passivos Não Circulantes
Debêntures
5
864.308
846.959
Ativos Não Circulantes
284.457
180.229
Ativo de contrato de concessão
4 1.980.553 1.576.025 Impostos e contribuições diferidos
201.372
145.782
Outros ativos não circulantes
2.657
- Tributos diferidos
23.927
40.441
Total dos Ativos Não Circulantes
1.983.210 1.576.025 Outros passivos não circulantes
1.374.064 1.213.411
Total dos Ativos
2.320.333 1.632.298 Total dos Passivos Não Circulantes
Total dos Passivos
1.929.362 1.341.652
Demonstração do resultado para os exercícios findos em
Patrimônio Líquido
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital social
6
193.145
40.645
2021
2020 Reserva de lucros
197.826
40.645
Receita operacional líquida
627.427 1.155.359 Dividendos adicionais propostos
209.356
Custos operacionais
(168.244) (655.559) Total do Patrimônio Líquido
390.971
290.646
Lucro Bruto
459.183 499.800 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
2.320.333 1.632.298
Despesas operacionais
(2.244)
(2.255)
Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
líquidas dos impostos e contribuições
456.939 497.545
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
(146.572) (74.603)
2021
2020
Resultado antes dos impostos e das contribuições
310.367 422.942 Lucro líquido do exercício
206.139
279.142
Imposto de renda e contribuição social
(104.228) (143.800) Outros resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício
206.139 279.142 Resultado abrangente total do exercício
206.139
279.142
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reserva de lucros
Dividendos
Nota Capital
Reserva
Reserva Reserva de lucros adicionais
Lucros
explicativa
social
legal
especial
a realizar propostos acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
40.645
3.155
37.490
19.279
- 100.569
Aprovação dos dividendos adicionais
(19.279)
- (19.279)
Lucro líquido do exercício
279.142 279.142
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Dividendos mínimos obrigatórios
(69.786) (69.786)
Dividendos adicionais propostos
209.356
(209.356)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
40.645
3.155
37.490
209.356
- 290.646
Aumento de capital
152.500
- 152.500
Aprovação dos dividendos adicionais
- (209.356)
- (209.356)
Lucro líquido do exercício
206.139 206.139
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Reserva legal
10.307
(10.307)
Reserva de lucros a realizar
146.874
(146.874)
Dividendos mínimos obrigatórios
(48.958) (48.958)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
6 193.145
13.462
37.490
146.874
- 390.971
Notas explicativas às demonstrações financeiras de em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS
ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Companhia
A Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Janaúba” ou “Companhia”) remensura seu passivo de arrendamento em razão de reavaliações ou modié uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 09 de novem- ficações do arrendamento (correções monetárias), para refletir pagamentos
bro de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente levados contra o
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de ativo “direito de uso”. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua
energia elétrica denominada Pirapora 2/Janaúba 3 em 500 kv e Janaúba 3/ somente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade
Bom Jesus da Lapa 2 em 500 kv, conforme estabelecido no Edital de Leilão nº de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado junto ao
013/2015 - segunda parte, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
- ANEEL. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou, com a ANEEL, 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
o contrato de concessão nº 15/2017 para construção, operação e manutenção 3.1 Reconhecimento da receita: Os concessionários devem registrar e menda linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. Em 1º de setembro de 2021 a surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
Companhia concluiu a energização total de seu empreendimento que consiste técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
em 545 km de linha (Bom Jesus da Lapa II – Janaúba 3 e Janaúba 3 – Pi- Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
rapora 2), e 3 subestações (SE Bom Jesus da Lapa 2I, SE Janaúba 3 e SE As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
Pirapora 2), com capacidade de 500kV. A JAN é uma controlada da Transmis- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
sora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com o previsto for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e
no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como acionista for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obrigações e en- receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, recargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As recei2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de Conformidade: As presentes demonstrações financeiras tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestruAs demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria em 23 de mar- tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato de concessão, porém
ço de 2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orienta- de performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Compações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos nhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de conContábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. cessão equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigaTodas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sen- ção de performance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a
do evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da receber de concessionárias e permissionárias), pois nada mais além da pasCompanhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram sagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido.
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi- b) Remuneração do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo
nanceiros não derivativos, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investi2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são mentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de
apresentadas em reais, moeda funcional da Companhia e foram arredonda- cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o compodas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. nente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações finan- do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela
ceiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça
31/12/2020 Adição (a) Remuneração Correção Monetária Recebimentos 31/12/2021
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con- Linha e subestação
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 –
1.576.025
548.167
33.551
102.321
(71.033) 2.189.031
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas Bom Jesus da Lapa 2
208.478
são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas Circulante
1.576.025
1.980.553
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa- Não Circulante
31/12/2019
Adição (a)
31/12/2020
das. Os principais assuntos que envolvem estimativas e premissas são: a) Linha e subestação
302.902
1.273.123
1.576.025
Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua análises que envol- LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba LT 500Kv - Janaúba 3 – Bom Jesus da Lapa 2
302.902
1.576.025
vem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito Não Circulante
a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, determinação e (a) As adições referem-se à construção da linha de transmissão:
classificação de receitas por obrigação de performance (implementar, operar
Custo de construção Previsão de
Descrição
Ato Legislativo
RAP estimado (Capex Aneel)
conclusão
REIDI (*)
e manter as infraestruturas de transmissão). A Administração da Companhia Localização
Implantação de linhas de
Contrato
Energização
avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base LT 500Kv - Pirapora 2 – Janaúba
transmissão e ampliação das
Concessão
concluída em ADE da RFB nº
nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de 3, e LT 500Kv - Janaúba 3 –
subestações associadas
ANEEL 015/2017 R$213.631
R$959.604
01/09/2021 119/2017 (***)
contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz Bom Jesus da Lapa 2
a obrigação de implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura.
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão 5. DEBÊNTURES
é registrado em contrapartida a receita de implementação da infraestrutura,
2021
2020
que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de margem
Taxas
Custo a
Custo a
de construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizável fi- Credor
de juros
Venc.
apropriar Principal
Juros
Total apro-priar Principal
Juros
Total
nal é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. A 1º Emissão - 1ª Série
IPCA +
margem de lucro atribuída à obrigação de performance de implementação da (BTG/Santander/XP) (a)
4,5%
15/07/2033
(9.506)
267.095
35.741
293.330
(11.136)
241.124
20.539
250.527
infraestrutura é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da 2º Emissão – Série única (b)
IPCA +
Administração sobre os projetos implementados pela Companhia, onde são (BTG/Itaú)
4,8295% 15/12/2044
(32.792)
664.826
66.314
698.348
(35.450)
602.207
29.675
596.432
levados em consideração diversos fatores, como (i) características e comple(42.298)
931.921
102.055
991.678
(46.586)
843.331
50.214
846.959
xidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa sobre in- Circulante
127.370
vestimentos e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação Não circulante
864.308
846.959
e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada com base no (a) Em 11 de janeiro de 2019 a Companhia emitiu 224.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagapreço de venda individual do serviço, a partir de informações disponíveis sobre mento de juros e amortizações no dia 15 dos meses de janeiro e de julho de cada ano, com primeiro vencimento em 15 de janeiro de 2022. (b) Em 16 de
o valor da contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da dezembro de 2019 a companhia emitiu 575.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, atualizadas monetariamente pelo IPCA. Pagamento de juros
prestação dos serviços prometidos ao cliente, nos casos em que a Compa- e amortizações no dia 15 dos meses de dezembro e de junho de cada ano, com primeiro vencimento em 15 de dezembro de 2025.
nhia tem direito exclusivamente à remuneração pela atividade de operar
2021
2020
e manter, conforme CPC 47 – Receita de contrato com o cliente e os custos Saldo inicial
846.959
766.679
incorridos para a prestação de serviços. A taxa aplicada ao ativo de contra- (-) Custo de transações
(2.663)
to de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto (+) Reversão de custo de transação
196
e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração finan- (+) Juros e variação monetária incorridos
140.433
78.804
ceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os (+) Amortização do custo de captação
4.090
4.139
riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente Saldo final
991.678
846.959
financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do leilão. Parcelas vencíveis por indexador
Circulante
Não circulante
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia
2023
2024
2025
Após 2025
Sub total
Total
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de concessão IPCA - 1ª emissão
65.096
11.599
15.378
16.746
194.017
237.740
302.836
é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como IPCA - 2ª emissão
66.314
15.035
649.791
664.826
731.140
receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta serviços de (-) Custos de emissão a amortizar
(4.040)
(3.899)
(3.758)
(3.600)
(27.001)
(38.258)
(42.298)
implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrutura pelo
127.370
7.700
11.620
28.181
816.807
864.308
991.678
valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da O contrato da 1ª emissão de debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento antecipado. Em 31 de dezembro de 2021 todas
infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da margem estimada
as cláusulas restritivas estavam cumpridas. O contrato da 2ª emissão de debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras de vencimento
para cada projeto, considerando a estimativa da contraprestação com parcela
variável. Quando a concessionária presta serviços de operação e manuten- antecipado, que será exigido após entrada em operação.
ção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabelecido, que considera 6. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS
os custos incorridos, bem como a margem de lucro estimada, à medida que os A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo aspectos cíveis. Com base na
serviços são prestados. A receita de operação e manutenção sofrerá alteração opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados
em função da inflação, conforme índice de atualização previsto em contrato suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de
de concessão, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA. b) Avaliação R$2.410.
31/12/2020
Adições
Atualização
Reversão
Servidões
Baixa
31/12/2021
de instrumentos financeiros – São utilizadas premissas e técnicas de avalia328
1.774
645
(189)
1.944
(5)
4.497
ção que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de Cíveis
31/12/2019
Adições
31/12/2020
mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos
328
328
financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. c) Impos- Cíveis
tos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à interpretação Passivos contingentes: Em 31 de dezembro 2021, com base na opinião dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda clasde regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados sificados como possível era no valor atualizado de R$700, sendo R$83 referentes a contingências cíveis, R$403 a contingências trabalhistas e R$214 a
tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferenças entre contingências tributárias, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua
os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas contabilização.
premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos, 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com base em es- Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado era de R$193.145, representado por 193.145.100 (cento e noventa e três milhões,
timativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das cento e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas era de R$40.645, representado por 40.645.100 (quarenta milhões, seiscentas e quarenta e cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias Data
Evento
Capital integralizado em 2021
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 18/01/2021
Aumento de capital
90.000
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de 28/05/2021
Aumento de capital
37.500
renda e contribuição social diferidos ativos e a recuperar – São registrados ati- 27/07/2021
Aumento de capital
25.000
vos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias
152.500
entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando
a legislação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são Proposta de destinação do lucro líquido do exercício
31/12/2021
31/12/2020 (*)
reconhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável fu206.139
279.142
turo suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas Lucro líquido do exercício
(10.307)
projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e Reserva legal
(48.958)
(69.786)
fatores que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e Dividendos mínimos obrigatórios
(146.874)
(209.356)
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos Reserva de lucros a realizar
à medida que sua realização não seja mais provável. e) Arrendamentos - A (*) Ratificada na AGO de 29 de abril de 2021.
Companhia tendo como base a norma (CPC 06 – R2) aplicou o modelo de 8.EVENTOS SUBSEQUENTES
contabilização de arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrenda- Pagamento de juros e amortização da 1ª emissão de debêntures – Em 17 de janeiro de 2022 a Companhia pagou aos debenturistas o montante de 51.333,
mentos, exceto para arrendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual sendo R$36.409 de juros e R$14.724 de amortização.
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Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80
além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (vi) a revisão dos fluxos
Diretoria
de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa implícita de
Nomes
Cargo
desconto utilizada no modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; (vii) análise
de eventual risco de penalizações por atrasos na construção ou indisponibilidade; (viii) análise da eventual existência
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
de contrato oneroso; (ix) análises das comunicações com órgãos reguladores relacionadas à atividade de transmisErik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
são de energia elétrica; e (x) avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
Com base no resultado dos procedimentos auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da administraMarco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
ção, consideramos que os critérios e premissas para mensuração do ativo de contrato adotados pela administração
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
são aceitáveis, assim como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A adLuis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
ministração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da adminisWagner Rocha Dias
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não expresContador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, conOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Compa- cluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
nhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do re- temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. em 31 de de- por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
zembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu- continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realiscom tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- ta para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele- financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevansignificativo em nossa auditoria do exercício corrente. Este assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria reae, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre este assunto. Para o assunto abaixo, a descrição de como lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mannossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades
descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execuaquelas em relação a este principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de proce- tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
dimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações fi- e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
nanceiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, for- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falnecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Mensuração do sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevanativo de contrato: Conforme divulgado na nota 2.4, a Companhia avalia que mesmo após a conclusão da fase de tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação
construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter, para que a Companhia passe das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do ativo de contrato da Compa- administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade openhia é de R$2.189.031 mil (R$1.576.025 em 31 de dezembro de 2020). O reconhecimento do ativo de contrato e da racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
receita de contrato com cliente de acordo com o CPC 47 – Receita de contrato com cliente requer o exercício de condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Comjulgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgarequer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou in- ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
sumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuide lucros esperada em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclupor se tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto, que representa o componente finan- sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
ceiro embutido no fluxo de recebimento futuro, também requer o uso de julgamento por parte da administração. De- maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela govervido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração dos ativos de nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constacontrato das concessões e da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifiComo nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) o camos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
entendimento do processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; (ii) avaliação governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrados procedimentos internos relativos aos gastos realizados para execução do contrato; (iii) análise da determinação ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrede margem no projeto em construção, verificando a metodologia e as premissas adotadas pela Companhia, para vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
estimar o custo total de construção, e o valor presente dos fluxos de recebimento futuro, descontado a taxa de juros pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
implícita que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimentos; (iv) com apoio de profissionais comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma persespecializados em avaliação projetos de construção: (a) análise do cumprimento do cronograma físico das obras em pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
andamento, bem como a verificação da existência ou não de itens anormais ao cronograma físico atualizado da obra, Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
com possíveis alterações de projeto, ou mudanças de fornecedores que possam gerar custos não capturados pelos ERNST & YOUNG
controles internos da Companhia; (b) avaliação das variações entre o orçamento inicial e orçamento atualizado das Auditores Independentes S.S.
obras em andamento, e as justificativas apresentadas pela gestão da obra para os desvios; e (c) caso aplicável, ve- CRC-2SP015199/O-6
rificação de indícios de suficiência dos custos a incorrer, para conclusão das etapas construtivas do empreendimento; Pia Leocádia de Avellar Peralta
(v) leitura do contrato de concessão para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, Contadora CRC-1RJ101080/O-0

China: Reguladores de valores mobiliários querem mais diálogo

O

s reguladores de
valores mobiliários da China e
EUA estão dispostos a resolver diferenças e problemas
na supervisão de auditoria,
indicou o principal regulador de valores mobiliários da
China nesta quinta-feira.
A Comissão Reguladora

de Valores da China (CSRC,
em inglês) disse que os reguladores de ambos os lados estão engajados em um
“diálogo atencioso, respeitoso e produtivo”. O presidente da CSRC, Yi Huiman,
e o presidente da Comissão
de Valores Mobiliários dos
EUA (SEC), Gary Gensler,

realizaram videoconferências em três ocasiões desde
agosto do ano passado para
discutir as restantes questões relativas à cooperação
em supervisão de auditoria,
de acordo com a CSRC.
O lado chinês também
teve múltiplas conversas
francas, profissionais e efi-

cientes com o Conselho
de Supervisão Contábil
de Empresas Públicas dos
EUA. O progresso geral é
fluido e a comunicação entre as duas partes continuará, disse a CSRC. Ambos
os lados têm a vontade de
resolver as suas diferenças,
e os resultados finais de-

penderão de sua sabedoria,
disse a CSRC.
Segundo a agência Xinhua,
quanto ao risco de retirada da
bolsa de algumas empresas listadas pela SEC, a CSRC disse
ter sido informada pela SEC
que este é o procedimento
normal para as autoridades
reguladoras dos EUA imple-

mentarem a Lei de Responsabilidade de Empresas Estrangeiras. “Se as empresas cotadas
serão retiradas da bolsa nos
próximos dois anos, dependerá, em última instância, dos
progressos e resultados da
cooperação China-EUA em
supervisão de auditoria”, de
acordo com a CSRC.
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Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ nº 24.944.194/0001-41
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2021
2020
Receita operacional líquida
132.705
84.113
Custos operacionais
(7.375)
(5.892)
Lucro bruto
125.330
78.221
Despesas operacionais
(1.001)
(1.414)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras, líquidas dos impostos e contribuições
124.329
76.807
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
640
188
Nota
Lucro antes dos impostos e das contribuições
124.969
76.995
Nota
explicativa
31/12/2021 31/12/2020 Imposto de renda e contribuição social
(4.563)
(2.796)
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Passivos
Lucro líquido do exercício
120.406
74.199
Ativos
Passivos Circulantes
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Fornecedores
1.076
646
Ativos Circulantes
Dividendos obrigatórios
21.161
18.526 Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Caixa e equivalentes de caixa
4.654
7.495 Outros passivos circulantes
2.190
2.459
2021
2020
24.427
21.631
Contas a receber de concessionárias e permissionárias
6.950
7.251 Total dos Passivos Circulantes
Lucro líquido do exercício
120.406
74.199
Passivos Não Circulantes
Ativo de contrato de concessão
4
57.695
54.396 Impostos e contribuições diferidos
19.106
17.089 Outros resultados abrangentes
120.406
74.199
22.564
20.197 Resultado abrangente total do exercício
818
680 Tributos diferidos
Outros ativos circulantes
Outros passivos não circulantes
3.102
1.181 As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
70.117
69.822 Total dos Passivos Não Circulantes
Total dos Ativos Circulantes
44.772
38.467
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de
Total dos Passivos
69.199
60.098
Ativos Não Circulantes
dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Patrimônio Líquido
2021
2020
Ativo de contrato de concessão
4
562.621
500.449 Capital social
5
277.940
277.940 Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 61.535 45.277
256.197
195.250 Caixa líquido gerado (aplicado) gerado pelas atividades de
1.460
550 Reserva de lucros
Outros ativos não circulantes
Dividendos adicionais propostos
30.862
37.533 financiamento
(700)
1.938
564.081
500.999 Total do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos Não Circulantes
564.999
510.723 Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades de
634.198
570.821 financiamento
634.198
570.821 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos
(63.676) (39.852)
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(2.841)
7.363
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
7.495
132
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4.654
7.495
Reserva de lucros
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
(2.841)
7.363
Reserva Dividendos
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Nota
Capital Reserva Reserva de lucros adicionais
Lucros
explicativa
social
legal especial a realizar propostos acumulados
Total bruta auferida trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimenSaldos em 31 de dezembro de 2019
272.940
8.841 189.501
- 471.282 tos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variáAumento de capital
5.000
5.000 vel) e das variações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos
Aprovação de dividendos adicionais
- (22.135)
- (22.135) pela Companhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às difeLucro líquido do exercício
74.199 74.199 renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Reserva legal
3.710
(3.710)
- impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem apliReserva especial
15.333
(15.333)
- cadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis
Dividendos obrigatórios
(17.623) (17.623) que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresenDividendos adicionais propostos
37.533
(37.533)
- tação das demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contriSaldos em 31 de dezembro de 2020
277.940
12.551 182.699
37.533
- 510.723 buição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e difeAprovação de dividendos adicionais
(37.533)
- (37.533) renças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
Dividendos intercalares pagos
(8.339) (8.339) futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizaLucro líquido do exercício
120.406 120.406 dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados
a cada data de relatório e reduzidos na medida em que sua realização não
Destinação do Lucro líquido do exercício:
Reserva legal
6.020
(6.020)
- seja mais provável. 3.6. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de
Reserva especial
- início do contrato de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento.
Reserva de lucros a realizar
54.927
(54.927)
- Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo idenDividendos obrigatórios
(20.258) (20.258) tificado por um período em troca de contraprestação. A Companhia como arDividendos adicionais propostos
30.862
(30.862)
- rendatária aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração
Saldos em 31 de dezembro de 2021
5
277.940
18.571 182.699
54.927
30.862
- 564.999 para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e
arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a) Ativos
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021
de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está
meses) e arrendamentos de ativo de baixo valor. A Companhia remensura seu disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo,
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A MIR é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 26 de passivo de arrendamento em razão de reavaliações ou modificações do arren- deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor
abril de 2016, que tem como objeto principal a exploração da concessão de damento (correções monetárias), para refletir pagamentos fixos na essência recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de
serviços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de revisados. Tais ajustes são diretamente levados contra o ativo “direito de uso”. arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos
energia elétrica denominada Miracema/Lajeado 500 kv e Lajeado/Palmas 230 2.4. Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos direKv, bem como das subestações de Lajeado - TO e Palmas - TO, conforme de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da tos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data
estabelecido no Edital de Leilão nº 013/2015, emitido pela Agência Nacional rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contra- de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre
de Energia Elétrica - ANEEL. Em 27 de junho de 2016, a Companhia assinou, to de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. b) Passivos de arcom a ANEEL, o contrato de concessão nº 017/2016 para construção, opera- 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
ção e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. Em 29 de 3.1 Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e men- rendamento: A Companhia determina o prazo não cancelável de um arrendasetembro de 2019 a Companhia concluiu a energização do trecho LT Mirace- surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos mento avaliando as opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrenma - Lajeado (circuito 2), tensão de 500kV e 30 km de extensão. Em 29 de técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos damento, considerando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer dessas
novembro de 2019 concluiu as últimas energizações que englobam o trecho Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. opções. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os pasLT 230kV Lajeado - Palmas (circuito duplo) com aproximadamente 60 km de As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as sivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a
extensão, a nova subestação de Palmas onde serão conectadas as linhas de obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrentransmissão da distribuidora local, e a adequação do trecho LT 500kV Mirace- for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e damento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos
ma - Lajeado (circuito 1) com a subestação Lajeado. A MIR é uma controlada for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos
da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”), e, de acordo com receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores
o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, re- esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de
acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obriga- forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As recei- arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas
ções e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestru- pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Compa2. BASE DE PREPARAÇÃO
As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimen- nhia exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Ao calcular o valor preas práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras fo- to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de perfor- sente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua taxa de
ram aprovadas pela Diretoria em 23 de março de 2022. As práticas contábeis mance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão equiva- arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas lente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de perfor- passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo mance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de conces- reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Todas as informações relevantes sionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modifidas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração cação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagainformações utilizadas na gestão da Companhia. 2.1. Base de mensuração: do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear mentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infra- resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais
com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos, mensurados pelo estrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção
valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e de apresentação: reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de ativos
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, moeda funcional da do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não de baixo valor: A Companhia opta pela aplicação da isenção de reconheciCompanhia e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia mento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo
indicado de outra forma. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A prepara- incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12
ção das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige caixa e variam entre 6,64% e 9,47% ao ano. c) Receita de correção monetária meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra ou
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir da opera- renovação). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, cionalização do empreendimento com base no índice de inflação e metodolo- arrendamento para o qual o ativo subjacente é de baixo valor (valores iguais
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. gia definidos em cada contrato de concessão. d) Receita de operação e manu- ou inferiores a US$5 mil). Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e
Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões tenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa
com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionaliza- pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.
as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem estimativas ção do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os 4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Correção
e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia efetua custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de
RemuMoneanálises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no margem. 3.2. Receitas financeiras e Despesas financeiras: As receitas fitária Baixas 31/12/2021
que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de concessão, nanceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é re- Linha de transmissão 31/12/2020 neração
determinação e classificação de receitas por obrigação de performance (im- conhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos e atualizações LT 500kv Miracema - Lajeado
plementar a infraestrutura, operar e manter). A Administração da Companhia de depósitos judiciais. As despesas financeiras abrangem despesas de arren- C2/LT 230kv Lajeado avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base damentos financeiros e atualizações de contingências. 3.3. Instrumentos fi- Palmas CD/SE Palmas/SE
nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de nanceiros: a) Ativos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumen- Lajeado
554.845 52.162
69.516 (56.207)
620.316
contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz tos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao custo Circulante
54.396
57.695
a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJO- Não circulante
500.449
562.621
a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de RA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos
Remu- Correção
concessão é registrado em contrapartida a receita de implementação da infra- financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos Linha de
Adição nera- Monetáestrutura, que é reconhecida com base nos gastos incorridos, acrescidos de de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos finan- transmissão
(a)
ção
ria Baixas 31/12/2020
31/12/2019
margem de construção. A parcela do ativo de contrato de concessão indenizá- ceiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da seguinte LT 500kv Miracevel final é identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. forma: • Ativos financeiros ao VJR - Os ativos financeiros ao VJR compreen- ma - Lajeado C2/
A margem de lucro atribuída a obrigação de performance de implementação dem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designa- LT 230kv Lajeada infraestrutura é definida com base nas melhores estimativas e expecta- dos no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos do - Palmas CD/
tivas da Administração sobre os projetos implementados pela Companhia, financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financei- SE Palmas/SE
onde são levados em consideração diversos fatores, como (i) características e ros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do princi- Lajeado
534.804 1.943 40.610
22.045 (44.557)
554.845
complexidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e (iii) expectativa de pal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resulta- Circulante
1.721
54.396
investimentos e recebimentos. A margem de lucro para atividade de operação do. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. •
533.083
500.449
e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada com base no Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo Não circulante
preço de venda individual do serviço, a partir de informações disponíveis sobre amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contra- 5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
o valor da contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da tuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de prin- Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital subscrito e integralizado era
prestação dos serviços prometidos ao cliente, nos casos em que a Compa- cipal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu- R$277.940 representado por 277.940.000 (duzentas e setenta e sete milhões
nhia tem direito exclusivamente à remuneração pela atividade de operar tada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo novecentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nomie manter, conforme CPC 47 - Receita de contrato com o cliente e os custos amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda nal. Destinação do lucro líquido do exercício:
31/12/2021 31/12/2020
incorridos para a prestação de serviços da atividade de operação e manuten- por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da
120.406
74.199
ção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa implícita aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando Lucro líquido do exercício
(8.339)
do fluxo financeiro de cada projeto e representa a melhor estimativa da Com- o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de Dividendos intercalares pagos
(6.020)
(3.710)
panhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de ativos financeiros (“impairment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado Reserva legal
(20.258)
(17.623)
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por Dividendos obrigatórios
(30.862)
(37.533)
taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de conces- meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em Dividendos adicionais propostos
(54.927)
(15.333)
são é estabelecida na data do leilão. Quando o Poder Concedente revisa ou instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) Reserva de lucros a realizar
atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos finanDiretoria
do ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, ceiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transNomes
Cargo
a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura é reco- feridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
André Augusto Telles Moreira
Diretor Presidente
nhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura à medida que são os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. QualMarco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
incorridos, adicionados da margem estimada para cada projeto, considerando quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fiMarco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
a estimativa da contraprestação como parcela variável. Quando a concessio- nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
preço justo preestabelecido, que considera os custos incorridos, bem como a quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
Luis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
margem de lucro estimada, à medida que os serviços são prestados. A receita do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são
de operação e manutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetiWagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
índice de atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de vos. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é
CPF nº 778.993.777-49
Preços ao Consumidor - IPCA. a) Avaliação de instrumentos financeiros - São extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada,
utilizadas premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Miracema Transmissora de Enerdeterminados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensi- termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca gia Elétrica S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações
bilidade dessas premissas. b) Impostos, contribuições e tributos - Existem in- ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o financeiras da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. (Companhia), que
certezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores con- compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectie ao valor e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza tábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3.4 Imobilizado: a) Re- vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pade longo prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adota- conhecimento e mensuração - Itens do imobilizado (não vinculados à infraes- trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
das, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros trutura da concessão) são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
na receita e despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao va- contábeis.Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas aprequando aplicável, com base em estimativas para possíveis consequências de lor recuperável (“impairment”) acumuladas. Ganhos e perdas na alienação de sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos e financeira da Miracema Transmissora de Energia Elétrica S.A. em 31 de dezemque atua, baseadas em diversos fatores, tais como experiência de auditorias da alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos em outras bro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários receitas e despesas operacionais no resultado. b) Depreciação - Itens do ativo exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. c) Imposto de imobilizado são depreciados, a partir da data em que são instalados e estão Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brarenda e contribuição social diferidos - São registrados ativos relacionados a disponíveis para uso, pelo método linear no resultado do exercício com base sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases con- na vida útil-econômica estimada de cada componente. Terrenos não são de- com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
tábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legislação tribu- preciados. As taxas médias ponderadas de depreciação utilizadas para os do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
tária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reconhecidos à itens de imobilizado são as seguintes: máquinas e equipamentos - 12,42%, em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com edificações, obras civis e benfeitorias - 3,37%, e móveis e utensílios - 6,32%. no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
base em projeções elaboradas pela Administração. Essas projeções incluem Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revisa- pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsahipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem dos a cada encerramento de exercício social. 3.5. Imposto de renda e contri- bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e contribuição so- buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corren- auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras
cial diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos à medida te são calculados com base no regime do lucro presumido considerando as informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
que sua realização não seja mais provável. d) Arrendamentos - A Companhia seguintes premissas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras intendo como base a norma CPC 06 - R2 aplicou o modelo de contabilização alíquota do imposto de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributá- formações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre
de arrendamentos mercantil para todos os tipos de arrendamentos, exceto vel excedente de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração e não
para arrendamentos de curto prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 receita e alíquota da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/
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conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 Companhia 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 Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. 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

CNPJ nº 24.944.194/0001-41
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 financeiras, 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 Companhia. • 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 Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0

Amazon aumenta recompensas em compras de combustível
Empresa cobre os custos de combustível para seus parceiros de serviços de entrega

A

nálise feita esta
quinta-feira pela
XP Investimentos
apresenta novas diretrizes
que três grandes empresas
norte-americanas
Apple,
Amazon e Tesla estão desenhando. A Apple (AAPL34) está desenvolvendo
sua própria tecnologia e
infraestrutura de processamento de pagamentos para
futuros produtos financeiros, parte de um esforço
ambicioso que reduziria sua
dependência de parceiros
externos ao longo do tempo, segundo pessoas com
conhecimento do assunto.
“Essa mudança traria
uma ampla gama de tarefas financeiras internas,
incluindo processamento
de pagamentos, avaliação
de risco para empréstimos,
análise de fraudes, verificações de crédito e funções
adicionais de atendimento ao cliente, como o tratamento de disputas”. Os
serviços financeiros ajudam
a manter os usuários grudados em seus iPhones e geram receita com juros e taxas de transação. É por isso

que a empresa quer maior
controle sobre o processo,
permitindo lançar novas
opções mais rapidamente e
potencialmente coletar mais
receita.
De acordo com a análise
da XP, assinada pelos advogados Jennie Li, Estrategista de Ações; Rafael Nobre,
analista internacional; Pietra
Guerra, analista internacional, o impulso transformaria a empresa em uma força
maior em serviços financeiros, com base em uma linha que já inclui um cartão
de crédito da marca Apple,
pagamentos entre pessoas, o aplicativo Wallet e um
mecanismo para os comerciantes aceitarem cartões de
crédito de um iPhone.
A big tech também está
trabalhando em seu próprio serviço de assinatura
para hardware e um recurso “compre agora, pague
depois” para transações
do Apple Pay, informou a
Bloomberg. O projeto da
Apple representa sua maior
incursão no mundo das finanças e pode não ser uma
tarefa fácil. Outras empre-

sas de tecnologia, incluindo a Meta Platforms Inc.,
controladora do Facebook
(FBOK34), e o Google, da
Alphabet (GOOGL34), assumiram projetos financeiros ambiciosos apenas que
não seguiram adiante. Isso
incluiu o desenvolvimento
de sua própria moeda digital pela Meta e o plano do
Google para contas bancárias.
Mais recompensas
A multinacional tecnológica Amazon prevê dobrar
recompensas de reembolso
em compras de combustível: A Amazon (AMZO34)
está lançando um programa
para dobrar as recompensas
de reembolso em compras
de combustível em até 12%
para titulares de cartões de
débito Amazon Flex, para
ajudar os parceiros de entrega em meio a um aumento nos preços dos combustíveis. O Amazon Flex, que
funciona como o serviço de
carona sob demanda Uber,
lida com entregas rápidas
de bens domésticos co-

muns aos clientes por meio
de programas como Prime
Now e Amazon Fresh.
Os motoristas, que
usam seus próprios veículos, geralmente ganham
mais de US$ 26 por hora,
em média, nos Estados
Unidos. A medida ocorre
quando os preços da gasolina subiram mais de 20%
em relação ao mês passado, impulsionados pelas
taxas mais altas do petróleo bruto devido à invasão
russa da Ucrânia.
A empresa também cobre
os custos de combustível
para seus parceiros de serviços de entrega, bem como
a Amazon Freight Partners,
que recruta empresas de
caminhões independentes
para transportar mercadorias entre as instalações da
Amazon. No início deste
mês, a Lyft também disse
que os titulares do cartão
Lyft Direct receberão um
aumento nas recompensas
de reembolso de 4% a 5%
na compra de gasolina até
30 de junho. Empresas de
transporte compartilhado
e de entrega de alimentos,

incluindo Uber (U1BE34),
Lyft e Doordash (D2AS34),
anunciaram sobretaxas para
ajudar os motoristas a lidar
com os preços mais altos
dos combustíveis.
Estratégia
Tesla assina acordo com
empresas de mineração
para evitar crise no fornecimento de níquel: A invasão da Ucrânia aumentou a
preocupação entre os fabricantes de veículos elétricos
sobre o fornecimento de
níquel, um ingrediente crítico nas baterias de veículos
elétricos, já que a Rússia é
um dos maiores produtores do mundo. Mas a Tesla já estava vasculhando o
mundo em busca do metal,
assinando acordos com vários fornecedores de níquel
desde 2021. Isso inclui um
acordo de fornecimento de
níquel com a Vale, contudo o acordo ainda não foi
anunciado, de acordo com
a Bloomberg. Ao contrário
da maioria de suas montadoras, a Tesla passou anos
se concentrando em como

garantir seus próprios suprimentos de níquel.
O níquel é um componente-chave para os cátodos das baterias de veículos
elétricos, e a Tesla está focada em produtos químicos à
base de níquel para veículos
de longo alcance. Ele usa
fosfato de ferro para veículos de curto alcance. Os esforços fazem parte do foco
do CEO Elon Musk na integração vertical para manter o controle sobre a cadeia
de suprimentos da Tesla.
A empresa opera em
conjunto uma enorme fábrica de células de bateria
nos arredores de Reno, Nevada, com a japonesa Panasonic. A Tesla compra células de outros fornecedores
líderes, mas também fabrica
as suas próprias. E a empresa está constantemente
pressionando por avanços
na forma como as matériasprimas são processadas e as
baterias são fabricadas. Em
uma apresentação em 2020,
os executivos falaram sobre encurtar o caminho de
processamento da mina ao
catodo.

Encerradas pendências entre Petrobras e Novonor

O

Conselho de Administração da
Petrobras aprovou a celebração de Termo de Encerramento de
Pendências (TEP) entre,
de um lado, a Petrobras e
uma de suas afiliadas (em
conjunto, Petrobras) e, de
outro lado, Novonor S.A.
(anteriormente denominada Odebrecht S.A.) e
algumas de suas afiliadas

(em conjunto, Novonor/
Odebrecht), com a finalidade de encerrar, em definitivo, quatro contenciosos contratuais, mediante
o pagamento de valores
pela Novonor/Odebrecht
à Petrobras. Três desses
litígios estavam em discussão em procedimentos
arbitrais.
O TEP também visa
a regular os efeitos para

a Petrobras e Novonor/
Odebrecht
decorrentes
do Acordo de Leniência
celebrado, em 2018, por
sociedades do Grupo Novonor/Odebrecht com a
Controladoria-Geral
da
União e a Advocacia-Geral da União.
A Petrobras prosseguirá
com as ações de improbidade administrativa contra
sociedades do Grupo No-

vonor/Odebrecht, em busca do ressarcimento integral
dos prejuízos identificados
por conta dos atos ilícitos
revelados pela Operação
Lava Jato, mas, em prestígio
aos Acordos de Leniência,
enquanto estiverem vigentes, não buscará medidas
sancionatórias ou cautelares, dentre outras, contra
essas sociedades.
O TEP também prevê

que sua celebração não exime as sociedades do Grupo
Novonor/Odebrecht de se
submeterem ao processo
de avaliação dos requisitos
para figurar no cadastro de
fornecedores ou participar
de procedimentos competitivos de contratação da
Petrobras, inclusive de integridade, conforme as normas aplicáveis, de forma
tempestiva, em respeito aos

postulados da isonomia e
da impessoalidade.
Em paralelo, a Companhia recomendou que sua
afiliada Petrobras Netherlands BV (PNBV) também
celebre acordo com o estaleiro Enseada Indústria
Naval S.A., uma sociedade
do Grupo Novonor/Odebrecht, para resolver litígio
entre as referidas sociedades.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

Monitor Mercantil l

Financeiro 21

Sexta-feira, 1º de abril de 2022

São João Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.314.074/0001-68
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/2020
(ReapreNota explicativa 31/12/2021 sentado)
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de concessionárias
e permissionárias
Ativo de contrato de concessão
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes
Ativos não circulantes
Ativo de contrato de concessão
Outros ativos não circulantes
Total dos ativos não circulantes
Total dos ativos

1.699

19.118

4.398
47.719
3.029
56.845

920
44.601
4.268
68.907

31/12/2020
(ReapreNota explicativa 31/12/2021 sentado)

Passivos
Passivos circulantes
Fornecedores
Impostos e contribuições sociais correntes
Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes
Passivos não circulantes
Impostos e contribuições sociais diferidos
Tributos diferidos
Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes
Total dos passivos
Patrimônio líquido
Capital social
6
Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do patrimônio líquido

1.066
1.736
7.173
9.975

Demonstração do resultado abrangente
|para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

19.705
2020
22.643
(Reapre206
2021 sentado)
42.554
89.701
45.056
82.848 Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
4
642.233
595.165
394.523
394.523 Resultado abrangente total do exercício
89.701
45.056
220.021
185.487
4.720
4.164
Demonstração do fluxo de caixa
33.864
5.378
646.953
599.329
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
648.408
585.388
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
703.798
668.236
703.798
668.236
2020
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
(ReapreReservas de lucros
Dividendos
2021 sentado)
Capital
Lucros a adicionais
Lucros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
16.946
18.161
Nota explicativa
social Legal Especial realizar propostos acumulados
Total Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
276.811 8.967 147.543
- 433.321 investimento
Saldos em 31 de dezembro de 2019
14.433
Aumento de capital
117.712
- 117.712 Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento (34.365) (13.906)
Lucro líquido do exercício
45.056 45.056 (Redução) aumento líquido no caixa e
Destinação do lucro do exercício:
equivalentes de caixa
(17.419)
18.688
Reserva legal
- 2.253
(2.253)
- Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
19.118
430
Reserva especial
26.724
(26.724)
- Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
1.699
19.118
Dividendos mínimos obrigatórios
(10.701) (10.701) (Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes
5.378
(5.378)
Dividendos adicionais propostos
de caixa
(17.419)
18.688
394.523 11.220 174.267
5.378
- 585.388
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado)
Dividendos adicionais propostos aprovados
(5.378)
- (5.378) 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Dividendos antecipados declarados
(18.217) (18.217) 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e menLucro líquido do exercício
89.701 89.701 surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
Destinação do lucro do exercício:
técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos
Reserva legal
- 4.485
(4.485)
- Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
Reserva de lucros a realizar
- 30.049
(30.049)
- As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
Dividendos mínimos obrigatórios remanescentes
(3.086) (3.086) obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
33.864
(33.864)
- for possível identificar os direitos; e (iii) quando houver substância comercial e
Dividendos adicionais propostos
394.523 15.705 174.267 30.049
33.864
- 648.408 for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
Saldos em 31 de dezembro de 2021
6
receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021
implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, ampliação, re(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
forço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. As recei2.5. Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento tas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A São João Transmissora de Energia S.A. (“SJT” ou “Companhia”) é uma de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de infraestrusociedade anônima de capital fechado, constituída em 06 de agosto de 2013, rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contra- tura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o recebimenque tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de trans- to de Uso do Sistema de Transmissão - CUST. 2.6. Representação referente to do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de performissão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, ao exercício de 2020: A Companhia recebeu da Agência Nacional de Energia mance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e
a operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços Elétrica – ANEEL, o Despacho nº 2.001, de 10 de julho de 2017, cancelando o mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato de concessão equivade apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se- termo de liberação parcial emitido em 31 de agosto de 2016 pelo ONS - Ope- lente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de perforgundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. rador Nacional do Sistema (termo que habilitava a Companhia ao recebimento mance de construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concesA Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção da receita a partir da referida data) pelo fato de atestar, após fiscalização, que sionárias e permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo
das instalações localizadas no estado do Piauí, formadas pela linha de trans- as instalações não estavam finalizadas. Em 31 de outubro de 2017, a ANEEL será requerida para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração
missão Gilbués II – São João do Piauí em 500kv com extensão aproximada de emitiu através do Despacho nº 3.700, a anulação do Despacho nº 2.001, de 10 do ativo de contrato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear
408 km, nos termos do Contrato de Concessão nº 008/2013 celebrado com a de julho de 2017, em observância aos princípios do contraditório e da ampla com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraAgência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por um prazo de 30 anos. A defesa, para que somente após ocorrida a manifestação prévia da requerente, estrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de
Companhia finalizou suas obras e entrou em operação em agosto de 2016. A fosse a proferida nova decisão pela ANEEL. Em 25 de junho de 2019, a Agên- reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro
SJT passou a ser uma controlada integral da Transmissora Aliança de Energia cia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL emitiu a Resolução Homologatória do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não
Elétrica S.A. (“Taesa”) a partir de 14 de fevereiro de 2020, e de acordo com o nº 2.565/2019, que determinou a compensação imediata da parcela relativa à sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia
previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a Taesa, como RAP (Receita Anual Permitida) recebida pela Companhia entre 31 de agosto incidem sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de
acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas as obriga- de 2016 e 16 de novembro de 2017, até o limite de R$57.995, com isso a RAP caixa e variam entre 0,89% e 5,68% ao ano. c) Receita de correção monetária
da Companhia foi suspensa nos meses de julho e agosto de 2019 no montan- do ativo de contrato de concessão – Correção reconhecida a partir da operações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos.
te de R$ 7.929. Considerando que o montante de RAP na ocasião era inferior cionalização do empreendimento com base no índice de inflação definido no
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras ao valor que seria amortizado mensalmente, a Companhia impetrou Mandado contrato de concessão. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As de Segurança, cuja liminar foi deferida em setembro/2019, para suspender a operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica,
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 24 de março de exigibilidade do referido montante de R$57.995, bem como determinar a auto- cujo reconhecimento inicia-se a partir da operacionalização do empreendi2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí- ridade que se abstivesse de praticar qualquer ato de cobrança ou compensa- mento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e ção contra a Companhia, até que fosse proferida a decisão no Recurso Admi- na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Reas interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- nistrativo pendente de julgamento na ANEEL. Mediante a isso, a Companhia ceitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abranbeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. To- voltou a receber a RAP no mês de setembro de 2019. Em 18 de outubro de gem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no redas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo 2019, foi publicado o despacho ANEEL nº 2.765/2019 que rejeitou o recurso sultado, por meio do método dos juros efetivos, e atualização monetária de
evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Com- administrativo interposto pela Companhia e manteve a decisão de compensa- depósitos judiciais. As despesas financeiras abrangem despesas com juros
panhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram pre- ção da RAP. Os descontos iniciaram a partir do ciclo 2020/2021, conforme sobre empréstimos e financiamentos, arrendamento e atualização monetária
paradas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financei- Resolução Homologatória ANEEL nº 2.725 de 14 de julho de 2020, com isso a de contingências. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Clasros mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, RAP da Companhia foi suspensa nos meses de outubro e novembro de 2019 sificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e no montante de R$ 7.929. Em dezembro de 2019 o Mandado de Segurança foi três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de
de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, julgado, confirmando a liminar anteriormente deferida, motivo pelo qual a Com- outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultamoeda funcional da Companhia e foram arredondadas para o milhar mais pró- panhia foi reestabelecida, ainda que provisoriamente, ao sistema de contabiliza- do (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial
ximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e jul- ção de receita da ONS. Até a data desta publicação, o mérito dessa questão depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de
gamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as estava sendo discutido na Ação Ordinária 1034249-13.2019.4.01.3400, que negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus
normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e aguardava apreciação do pedido de tutela antecipada. Tendo em vista a concre- instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao VJR - Os
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta- tização do desconto de RAP pela revogação da TLP da SJT no montante ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos
dos de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di- R$40.627, dos quais R$17.981 foram reconhecidos e descontados no exercício financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no recovergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma ma- de 2020, restou o saldo a descontar em 31 de dezembro de 2020 de R$22.646. nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a
neira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são No entanto, a Companhia não reconheceu nenhum passivo para tais descontos ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As principais no exercício de 2020. A Companhia entende que deveria ter reconhecido um de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são
áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contrato de con- passivo sobre o saldo a ser descontado, conforme determina o CPC 25 – Provi- classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações
cessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Admi- sões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Sendo assim, as informa- líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um
nistração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpreta- ções referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram reapre- ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando
ção de contratos de concessão, determinação e classificação de receitas por sentadas reconhecendo um passivo no montante de R$22.646, cuja tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de
obrigação de performance (implementar, operar e manter as infraestruturas de contrapartida foi a receita bruta. Os referidos valores estão sendo compensados caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o
transmissão). A Administração da Companhia avalia o momento de reconhe- através da parcela de ajuste conforme resoluções homologatórias dos ciclos valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrucimento dos ativos das concessões com base nas características econômicas 2020/2021 e 2021/2022. Com base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 – mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método
de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”, a Compa- de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperána medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple- nhia apurou os impactos e reapresentou cada uma das linhas afetadas na de- vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo monstração financeira do exercício de 2020, da seguinte forma:
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros
31/12/2020
do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão é registrado em contraseria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impair31/12/2020
(Reaprepartida a receita de implementação da infraestrutura, que é reconhecida com
ment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros menBalanço
Patrimonial
(Publicado)
sentado)
Impacto
base nos gastos incorridos, acrescidos de margem de construção. A parcela
surados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção de investimentos
Ativo
do ativo de contrato de concessão indenizável final é identificada quando a
em instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairAtivos
circulantes
não
afetados
68.907
68.907
implementação da infraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a
ment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos
Total
dos
ativos
circulantes
68.907
68.907
obrigação de performance de implementação da infraestrutura é definida com
financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quanOutros
ativos
não
circulantes
não
afetados
599.329
599.329
base nas melhores estimativas e expectativas da Administração sobre os prodo os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são
Total
dos
ativos
não
circulantes
599.329
599.329
jetos implementados pela Companhia, onde são levados em consideração ditransferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa conTotal
dos
ativos
668.236
668.236
versos fatores, como (i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenátratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmenPassivo
rio macroeconômico e (iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A
te, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transfeDividendos
a
pagar
16.079
10.701
(5.378)
margem de lucro para atividade de operação e manutenção da infraestrutura
ridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais
Outras
contas
a
pagar
2.044
24.690
22.646
de transmissão é determinada com base no preço de venda individual do serativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo sepaPassivos
circulantes
não
afetados
4.903
4.903
viço, a partir de informações disponíveis sobre o valor da contraprestação à
rado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como
Passivo
não
circulante
23.026
40.294
17.268
qual a entidade espera ter direito em troca da prestação dos serviços prometiVJR quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por
Passivos
não
circulantes
não
afetados
42.554
42.554
dos ao cliente, nos casos em que a Companhia tem direito exclusivamente
meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são
Total
dos
passivos
não
circulantes
42.554
42.554
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetià remuneração pela atividade de operar e manter, conforme CPC 47 –
Total
dos
passivos
65.580
82.848
17.268
vos. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é
Receita de contrato com o cliente e os custos incorridos para a prestação de
Patrimônio
líquido
extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada,
serviços da atividade de operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de
Capital
social
394.523
394.523
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído
contrato de concessão reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada proReserva
de
lucros
208.133
185.487
(22.646)
por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os
jeto e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração fiDividendos
adicionais
propostos
5.378
5.378
termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca
nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar
Total
do
patrimônio
líquido
602.656
585.388
(17.268)
ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o
os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compoTotal
do
passivo
e
patrimônio
líquido
668.236
668.236
reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores connente financeiro do ativo de contrato de concessão é estabelecida na data do
31/12/2020
tábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3.4. Provisões para risleilão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Compa31/12/2020
(Reaprecos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um
nhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de conDemonstração
do
Resultado
do
exercício
(Publicado)
sentado)
Impactos
evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que
cessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido
Receita
de
implementação
de
infraestrupossa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econôcomo receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária presta servitura,
correção
monet.do
ativo
de
contrato
mico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à consços de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de infraestrude
concessão,
O&M
e
outras
líquidas
36.411
13.765
(22.646)
tituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado,
tura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de impleRemuneração
do
ativo
de
contrato
de
líquida de qualquer reembolso. 3.5. Imposto de renda e contribuição social:
mentação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da
concessão
32.614
32.614
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculamargem estimada para cada projeto, considerando a estimativa da contraReceita
operacional
líquida
69.025
46.379
(22.646)
dos com base no regime do lucro presumido considerando as seguintes preprestação com parcela variável. Quando a concessionária presta serviços de
Custos
operacionais
(7.812)
(7.812)
missas: (i) Imposto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do
operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabeResultado
Bruto
61.213
38.567
(22.646)
imposto de renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedenlecido, que considera os custos incorridos, bem como a margem de lucro estiDespesas
gerais
e
administrativas
10.638
10.638
te de R$240; e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e
mada, à medida que os serviços são prestados. A receita de operação e maResultado
antes
das
receitas
alíquota da contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta aunutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice de
(despesas)
financeiras
líquidas
e
dos
ferida trimestralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e gaatualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao
impostos
e
contribuições
71.851
49.205
(22.646)
nhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das
Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros – São utilizadas
Resultado
financeiro
(1.568)
(1.568)
variações monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos pela Compremissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se baResultado
antes
dos
impostos
panhia. Os impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças
seiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de detere
contribuições
70.283
47.637
(22.646)
temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contáminados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidaImposto
de
renda
e
contribuição
social
(2.581)
(2.581)
beis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Os impostos
de dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas
Lucro
líquido
do
Exercício
67.702
45.056
(22.646)
diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às
relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor
31/12/2020
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram
e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo
Demonstração
do
31/12/2020
(Reapredecretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das
prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuresultado
abrangente
(Publicado)
sentado)
Impactos
demonstrações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição soras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e
Resultado
do
exercício
67.702
45.056
(22.646)
cial diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temdespesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando apliOutros
resultados
abrangentes
porárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeicável, com base em estimativas para possíveis consequências de auditorias
Resultado
abrangente
total
do
exercício
67.702
45.056
(22.646)
tos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O
31/12/2020
de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data
valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência
Demonstração das
31/12/2020 (Reaprede relatório e reduzidos na medida em que sua realização não seja mais prode auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos
mutações do patrimônio líquido
(Publicado) sentado) Impacto vável. 3.6. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contratributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) Im433.321
433.321
- to de aluguel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o
posto de renda e contribuição social diferidos – São registrados ativos relacio- Saldo inicial em 31 de dezembro de 2019
67.702
45.056 (22.646) contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
nados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as Resultado líquido do exercício
(16.079)
(10.701)
5.378 período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendabases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legis- Dividendos mínimos obrigatórios
117.712
117.712
- tária aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para tolação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reco- Outros itens não afetados
602.656
585.388 (17.268) dos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendanhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro Total do Patrimônio Líquido
31/12/2020
mentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de
suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas pro31/12/2020 (Reaprearrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito
jeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatoDemonstração do Fluxo de Caixa
(Publicado) sentado) Impacto de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a) Ativos de
res que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e
67.702
45.056 (22.646) direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos Lucro líquido do exercício
início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disà medida que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para riscos Provisão para parcela variável e outras
22.646 22.646 ponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, dedutrabalhistas, fiscais e cíveis - A Companhia é parte em diversos processos ju- provisões
(49.541)
(49.541)
- zidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recudiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos refe- Outros itens não afetados
18.161
18.161
- perável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de
rentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas Fluxo de caixa operacional
14.433
14.433
- arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos
com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a Fluxo de caixa de investimentos
(13.906)
(13.906)
- de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos direavaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências Fluxo de financiamentos
tos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde- Redução líquida de caixa e equivalente
18.688
18.688
- de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os atinamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. de caixa
4

21.252
24.046
117
45.415
55.390

2.527
1.502
36.265
40.294

Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
2020
(Reapre2021 sentado)
Receita operacional líquida
101.261
46.379
Custos operacionais
(7.688)
(7.812)
Lucro Bruto
93.573
38.567
Créditos (despesas) operacionais
(1.543)
10.638
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
líquidas dos impostos e das contribuições
92.030
49.205
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
446
(1.568)
Lucro antes dos impostos e das contribuições
92.476
47.637
Imposto de renda e contribuição social
(2.775)
(2.581)
Lucro líquido do exercício
89.701
45.056
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vos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre
o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. b) Passivos de arrendamento: A Companhia determina o prazo não cancelável de um arrendamento avaliando as opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrendamento, considerando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer dessas
opções. Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a
serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de
um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor
residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício
de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a
Companhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento não é facilmente determinável.
Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para
refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento
efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou
taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos
de curto prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual
ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção
de compra ou renovação). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de arrendamento para o qual o ativo subjacente é de baixo valor
(valores iguais ou inferiores a US$5). Os pagamentos de arrendamento de
curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos
como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.7.
Lucro por ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do
exercício atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das
ações em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calcu-

CNPJ nº 18.314.074/0001-68
lado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.8
Demonstração dos fluxos de caixa (“DFC”): A Companhia classifica na
DFC os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que os
juros pagos representam custos para obtenção de seus recursos financeiros.
4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
Linha de
Remu- Correção
Recebitransmissão
31/12/2020 neração Monetária
mento 31/12/2021
LT Gilbués II – São
João do Piauí – PI
639.766 34.516
61.703 (46.033)
689.952
Circulante
44.601
47.719
Não circulante
595.165
642.233
Linha de
Remu- Correção Recebitransmissão
31/12/2019 neração Monetária
mento 31/12/2020
LT Gilbués II – São
João do Piauí – PI
594.241
32.614
56.444 (43.533)
639.766
Circulante
46.362
44.601
Não circulante
547.879
595.165
5. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS
A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes
do curso normal das operações, envolvendo aspectos cíveis. Com base na
opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para riscos cíveis, referentes à faixa de servidão, em montantes considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A
Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de R$117.
Mutação das
Atualização
Servi- Reverprovisões
31/12/2020 monetária Baixa
dões
sões 31/12/2021
Cíveis
192
31
86
(192)
117
Tributários
14
- (11)
(3)
206
31 (11)
86
(195)
117
ReverMutação das provisões
31/12/2019
Adições sões (a) 31/12/2020
Cíveis
192
192
Tributários
12.087
458 (12.531)
14
12.087
650 (12.531)
206
(a) A Companhia possui uma liminar expedida pela 22ª VARA FEDERAL de
Brasília, em 24 de março de 2017, que afasta a aplicação do percentual de
32% para fins de IRPJ e CSLL, por considerar que a totalidade das recei-

tas auferidas (RAP) pela Companhia, com base nos contratos de concessão,
decorre exclusivamente da prestação de serviços de transmissão de energia
elétrica, sujeita à aplicação dos percentuais de 8% e 12% para fins de IRPJ e
CSLL, respectivamente. Em 08 de novembro de 2018, o juiz proferiu sentença
favorável nos embargos de declaração opostos pela Companhia. Mediante as
decisões favoráveis, em 2020 a Companhia, reverteu as provisões relacionadas a essa natureza. Em face da sentença, a União interpôs recurso de apelação. Atualmente, aguardamos a inclusão do referido recurso na pauta de julgamento do TRF1. Passivos contingentes: Em 31 de dezembro de 2021, com
base na opinião dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com
risco de perda classificados como possível era no valor atualizado de R$789,
sendo R$739 referentes a contingências cíveis e R$50 a contingências trabalhistas, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as
práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social totalmente integralizado
era de R$394.523, representado por 434.523.157 (quatrocentas e trinta e quatro milhões, quinhentas e vinte e três mil e cento e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Destinação do lucro líquido do exercício
31/12/2020
31/12/2021 (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício
89.701
45.056
Reserva legal - 5%
(4.485)
(2.253)
Lucro líquido do exercício ajustado
85.216
42.803
Dividendos intercalares pagos
(18.217)
66.999
42.803
Dividendos mínimos obrigatórios remanescentes
(3.086)
(10.701)
Dividendos adicionais propostos
(33.864)
(5.378)
Reserva especial
(26.724)
Reserva de lucros a realizar
(30.049)
Diretoria
André Augusto Telles Moreira - Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer - Diretor Financeiro
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico
Marco Antônio Resende Faria - Diretor Jurídico e Regulatório
Fábio Antunes Fernandes - Diretor de Negócios
Luis Alessandro Alves - Diretor de Implantação
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3 - CPF nº 778.993.777-49

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São João Transmissora de
Energia S.A., Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da São João Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São João
Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Companhia, 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. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes: Conforme mencionado na nota
explicativa 2.6, em decorrência dos efeitos do reconhecimento da provisão para
desconto da RAP, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior,
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada
a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 Companhia 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. 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 financeiras, 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 Companhia.
• 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0

Lei reduz os valores das taxas de fiscalização da CVM
Somente pessoas físicas e emissores de menor porte terão redução

U

ma lei, publicada
nesta quarta-feira
(30), prevê reduzir substancialmente os
valores das Taxas de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários
(TFCVM) para regulados
pessoas físicas, aprimorando o regime da taxa aplicável aos regulados da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). A redução da taxa
para prestadores de serviço (pessoa física) pode ser
de até 79%, A autarquia diz
que a lei promove melhor
atendimento ao princípio
da capacidade contributiva,
reduzindo taxas e cargas
tributárias para regulados e
participantes de menor porte e aumentando para aqueles de maior porte.
A Lei 14.317, é derivada
da Medida Provisória (MP)

1072/21, aprovada pelo Senado Federal em 8/3/2022
e pela Câmara dos Deputados em 23/2/2022. A
lei altera a forma de cálculo da Taxa de Fiscalização
dos mercados de títulos e
valores mobiliários. “Esta
iniciativa teve como princípios norteadores a neutralidade tributária das receitas
periódicas (recorrentes) e a
capacidade contributiva dos
participantes de mercado,
trazendo maior justiça tributária ao mercado de capitais”, explicou a CVM.
A proposta tomou por
base estudo elaborado pela CVM e apresentado ao
Ministério da Economia.
Antes da edição da MP, o
trabalho foi recebido pela
Secretaria de Política Econômica (SPE), que debateu
com a CVM extensamente

a proposta inicial de texto até encaminhar a versão
final para a Presidência da
República.
O estudo foi iniciado
em meados de 2019 após a
conclusão de dois projetos
estratégicos da CVM (Redução dos Custos de Observância e Aprimoramento
dos Processos de Arrecadação) que apontaram a necessidade de aperfeiçoamentos
na estrutura e valores das
taxas de fiscalização.
Benefícios
Redução da taxa para
prestadores de serviço (pessoa física) de até 79%, com
destaque para os agentes
autônomos de investimento
(AAIs) que agora passam a
ser denominados “assessores de investimento”.

Redução da taxa para assessores de investimento
(pessoa jurídica), prestadores de serviços de administração de carteiras (pessoa
jurídica) e consultores de
valores mobiliários (pessoa
jurídica) de até 50%.
Redução da carga tributária para Companhias Abertas, Fundos de Investimento e outros participantes de
menor porte, estimulando a
entrada de novos agentes e
o aumento da competição
e eficiência no mercado de
capitais.
Unificação e redução da
alíquota sobre ofertas de valores mobiliários, que passou
a ser de 0,03% sobre o valor da oferta, representando
uma redução de até 95% na
alíquota nominal da taxa.
Atualização da estrutura da lei com a inclusão de

novas categorias de contribuintes que surgiram com a
evolução do mercado.
Tributação reduzida e diferenciada para agentes de
inovação no mercado, tais
como plataformas de crowdfunding e pessoas jurídicas
autorizadas a participar do
ambiente regulatório experimental (sandbox).
Periodicidade da cobrança da taxa passa de trimestral para anual, reduzindo
custos transacionais e operacionais tanto para os regulados quanto para a CVM.
Novas categorias
Foram incluídos na lista
de contribuintes participantes que são beneficiados
pela higidez promovida pela regulação do mercado e
que não existiam, não atu-

avam ou eram muito pouco expressivos no mercado
brasileiro quando da edição
da Lei 7.940/89. Com isso,
foi possível promover reduções das taxas de pessoas físicas e regulados de menor
porte.
Confira os contribuintes
incluídos: companhias estrangeiras; intermediário-líder de ofertas; representante de INR; agências de
classificação de risco (rating); agentes fiduciários;
entidades de mercado de
balcão organizado; centrais
depositárias de valores mobiliários; demais instituições
operadoras de infraestruturas de mercado; plataforma
eletrônica de investimento
coletivo; e pessoa jurídica
autorizada a participar de
ambiente regulatório (sandbox)

Produtores rurais brasileiros ganham novo banco digital
Tecnologia de ponta, baixo custo operacional e prazos curtos para aprovar crédito

C

om foco no apoio
aos pequenos e
médios produtores
rurais, foi fundado, em Brasília, o Banco Agro. Seguro
de safra e ajuda na aquisição
de equipamentos e insumos
estão entre as possibilidades que os trabalhadores
do campo vão contar, além
de itens básicos tradicionalmente oferecidos por outras instituições do sistema
financeiro, como seguro de
vida e cartões de crédito e
débito, por exemplo.

“É um banco digital,
que permite a abertura de
uma conta sem burocracia,
no campo ou em qualquer
parte do país, através do endereço bancoagropagamentos.com.br”, explica Ruy
Rodrigues, CEO da instituição. Um dos principais objetivos do banco é oferecer
um pacote de serviços segmentado, com as melhores
taxas do mercado.
Baixo custo operacional e prazos curtos para
aprovação de crédito vão

permitir que pequenos e
médios produtores rurais
tenham acesso rápido a
linhas de financiamento e
refinanciamento, consórcio de veículos, máquinas
agrícolas e placas solares,
entre outras facilidades
“Queremos revolucionar
o crédito digital para o
campo, com tecnologia de
ponta, sem burocracia”,
frisou Ruy Rodrigues.
Vice-presidente,
Richard Posse contou que
o Banco Agro buscou, no

exterior, inovações tecnológicas que permitem
maior tranquilidade ao
produtor rural brasileiro e
destacou: “não vamos nos
limitar a financiamentos
para o cultivo. Também
vamos oferecer mercados
que gerem novas oportunidades, em uma assistência completa”.
Além de CEO do Banco Agro, Ruy Rodrigues
é produtor e exportador
de soja e criador de gado
Nelore em Goiás. Foram

as dificuldades enfrentadas por seus vizinhos que
motivaram a criação da
nova instituição financeira. Ele recorda que, para
conseguir crédito, a maioria teve que se submeter
à burocracia desmedida,
penhorar terras e adquirir
produtos financeiros que
não desejavam. Segundo
o CEO do Banco Agro, “é
fundamental acreditar no
potencial do homem do
campo brasileiro, um importante elo na economia

do país, mesmo enfrentando intempéries e outros
imprevistos do dia a dia”.
Com serviços competitivos, Ruy Rodrigues promete revolucionar o crédito digital para quem vive
da terra. “Sei bem o que o
homem do campo enfrenta para fazer seu negócio
prosperar. Por isso, acredito que o Banco Agro será
um grande aliado, do jeito
que meus amigos e vizinhos
gostariam de encontrar”,
concluiu.
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São Pedro Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.707.010/0001-27

Demonstração do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto o lucro por ação)
2021
2020
Receita operacional líquida
131.616 94.971
Custos operacionais
(45.222) (41.809)
Lucro Bruto
86.394 53.162
Despesas operacionais
(1.458) (6.346)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras,
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
líquidas dos impostos e das contribuições
84.936 46.816
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
1.046 (1.781)
Passivos
Ativos
Lucro antes dos impostos e das contribuições
85.982 45.035
Passivos circulantes
(4.659) (4.073)
Fornecedores
13.779
9.644 Imposto de renda e contribuição social
Ativos circulantes
81.323 40.962
Outros passivos circulantes
3.773
14.166 Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
14.857
4.837 Total dos passivos circulantes
17.552
23.810
Demonstração do resultado abrangente
Ativo de contrato de concessão
4
40.856
38.529 Passivos não circulantes
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Impostos e contribuições sociais diferidos
19.416
16.804
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Outros ativos circulantes
9.897
8.332 Tributos diferidos
22.249
19.208
2021
2020
1.368
172
Total dos ativos circulantes
65.610
51.698 Outros passivos não circulantes
81.323 40.962
Total dos passivos não circulantes
43.033
36.184 Lucro líquido do exercício
Ativos não circulantes
Total dos passivos
60.585
59.994 Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
81.323 40.962
Ativo de contrato de concessão
4
589.518
507.045 Patrimônio líquido
Capital social
6
537.235
470.235
Demonstração do fluxo de caixa
Outras ativos não circulantes
4.002
1.793 Reserva de lucros
34.306
1.987
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Dividendos adicionais propostos
27.004
28.320
(Valores expressos em milhares de reais – R$)
Total dos ativos não circulantes
593.520
508.838 Total do patrimônio líquido
598.545
500.542
2021
2020
659.130
560.536
Total dos ativos
659.130
560.536 Total dos passivos e do patrimônio líquido
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
2.969
4.233
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de
investimento
(36) 27.630
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de
Reservas de lucros
financiamento
7.087 (29.484)
Reserva Dividendos
Lucros e
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
10.020
2.379
de lucros a adicionais
(Prejuízos)
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4.837
2.458
Nota explicativa Capital social RservaLegal
realizar propostos acumulados
Total Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
14.857
4.837
Saldos em 31 de dezembro de 2019
383.239
(1.216)
382.023 Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
10.020
2.379
Aumento de capital
86.996
86.996
Lucro líquido do exercício
40.962
40.962 ros: Os passivos financeiros são classificados como VJR quando são mantiDestinação do lucro do exercício:
dos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os
Reserva legal
1.987
(1.987)
- outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo
Dividendos obrigatórios
(9.439)
(9.439) valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Um passivo
Dividendos adicionais propostos
28.320
(28.320)
- financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
Saldos em 31 de dezembro de 2020
470.235
1.987
28.320
500.542 quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expiAumento de capital
67.000
67.000 rar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo
Aprovação de dividendos adicionais
(28.320)
(28.320) mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
Dividendos intercalar
(22.000)
(22.000) existente são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada
Lucro líquido do exercício
81.323
81.323 como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na
Destinação do lucro do exercício:
Reserva legal
4.067
(4.067)
- demonstração do resultado. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, se a
Reserva de lucros a realizar
28.252
(28.252)
Dividendos obrigatórios
- Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada
Dividendos adicionais propostos
27.004
(27.004)
- de maneira confiável e é provável que um recurso econômico venha a ser
537.235
6.054
28.252
27.004
598.545 exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de qualSaldos em 31 de dezembro de 2021
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quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021
renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: (i) Im1. INFORMAÇÕES GERAIS
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
A São Pedro Transmissora de Energia S.A. (“SPT” ou “Companhia”) é uma 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e men- posto de renda - base de cálculo de 8% da receita, alíquota do imposto de
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 06 de agosto de 2013, surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos renda de 15% e adicional de 10% sobre a base tributável excedente de R$240;
que tem por objeto social explorar concessões de serviços públicos de trans- técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 – Instrumentos e (ii) Contribuição social - base de cálculo de 12% da receita e alíquota da
missão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, a construção, Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão. contribuição social de 9%. A base de cálculo é a receita bruta auferida trimesa operação e a manutenção de instalações de transmissão, incluindo serviços As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as tralmente acrescida de ganhos de capital, dos rendimentos e ganhos líquidos
de apoio e administrativos, necessários à transmissão de energia elétrica, se- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável) e das variações
gundo os padrões estabelecidos na legislação e nos regulamentos em vigor. A for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial; e monetárias ativas e demais resultados positivos obtidos pela Companhia. Os
Companhia detém a concessão para construção, operação e manutenção das (iv) quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
instalações localizadas nos estados do Piauí e da Bahia, formadas pelas linhas direito. As receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corde transmissão (i) SEs Barreiras I e II – SE Rio Grande II em 230kv com exten- Receita de implementação de infraestrutura - Serviços de implementação, am- respondentes valores usados para fins de tributação. Os impostos diferidos
são aproximada de 106 km, (ii) SE Gilbués II – SE Bom Jesus II em 230kv com pliação, reforço e melhorias de instalações de transmissão de energia elétrica. são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
extensão aproximada de 153 km e (iii) SE Bom Jesus II – SE Eliseu Martins em As receitas de implementação de infraestrutura são reconhecidas conforme os temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decreta230kv com extensão aproximada de 142 km e instalações nas subestações Bom gastos incorridos, acrescidos de margem. A receita de implementação de in- das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonsJesus II, Eliseu Martins e Gilbués II, nos termos do Contrato de Concessão nº fraestrutura é reconhecida em contrapartida ao ativo de contrato, porém o re- trações financeiras. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferi015/2013 celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por cebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de do é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias
um prazo de 30 anos. A Companhia finalizou suas obras e entrou em operação performance de operar e manter. Mensalmente, à medida que a Companhia dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tribuem maio de 2017. A SPT passou a ser uma controlada integral da Transmissora opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo contratual equivalente à tação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto
Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) a partir de 14 de fevereiro de 2020, e contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de performance de de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório
de acordo com o previsto no Contrato de Concessão assinado com a ANEEL, a construir, torna-se um ativo financeiro (contas a receber de concessionárias e e reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 3.6.
Taesa, como acionista controlador, possui o compromisso de garantir que todas permissionárias), pois nada mais além da passagem do tempo será requerida Arrendamentos: A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluas obrigações e encargos estabelecidos no referido contrato sejam cumpridos. para que o referido montante seja recebido. b) Remuneração do ativo de con- guel, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato
trato de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de trans- de tempo em troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária apliforam elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As missão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias ca uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 23 de março de e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos
2022. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí- de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alterações de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamendas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide sobre os montan- to para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- tes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa em 5,65% ao ano. representam o direito de uso dos ativos subjacentes. a) Ativos de direito de
beis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. To- c) Receita de correção monetária do ativo de contrato de concessão – Corre- uso: A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do
das as informações relevantes das demonstrações financeiras estão sendo ção reconhecida a partir da operacionalização do empreendimento com base arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível
evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da Com- no índice de inflação definido no contrato de concessão. As correções mone- para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de
panhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram pre- tárias são calculadas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável,
paradas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financei- - IPCA. d) Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e ma- e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento.
ros mensurados pelo valor justo e dos instrumentos financeiros não derivativos, nutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconheci- O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamenmensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e mento inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. 3.2. Recei- to reconhecidos mensurados pelo valor presente, custos diretos iniciais incorde apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, tas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem ridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é reconhecida no resulta- os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de
apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce- do, por meio do método dos juros efetivos, e atualização monetária de depósi- uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrento quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: tos judiciais. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre damento e a vida útil estimada dos ativos. b) Passivos de arrendamento: A
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do empréstimos e financiamentos, arrendamento e atualização monetária de con- Companhia determina o prazo não cancelável de um arrendamento avaliando
CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas tingências. 3.3. Instrumentos financeiros: Classificação e mensuração - Os as opções de prorrogação e de rescisão do contrato de arrendamento, consique afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati- instrumentos financeiros são classificados em três categorias: mensurados ao derando a razoabilidade de exercer ou não quaisquer dessas opções. Na data
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendaestimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos mento mensurados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados
Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem
em que as estimativas são revisadas. As principais áreas que envolvem esti- fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ati- pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber,
mativas e premissas são: a) Ativo de contrato de concessão - A Companhia vos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos financeiros da pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa,
efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancial- seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado - Os e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos mentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de
concessão, determinação e classificação de receitas por obrigação de perfor- financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reco- compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos
mance (implementar, operar e manter as infraestruturas de transmissão). A nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir
Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao calcular o
das concessões com base nas características econômicas de cada contrato de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua
de concessão. O ativo de contrato de concessão se origina na medida em que classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implía concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestru- líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - Um cita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o
tura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do proje- ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de
to. O ativo de contrato de concessão é registrado em contrapartida a receita de tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso,
implementação da infraestrutura, que é reconhecida com base nos gastos in- caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma
corridos, acrescidos de margem de construção. A parcela do ativo de contrato valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instru- modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos
de concessão indenizável final é identificada quando a implementação da in- mento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futufraestrutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obrigação de perfor- de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperá- ros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar
mance de implementação da infraestrutura é definida com base nas melhores vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma
estimativas e expectativas da Administração sobre os projetos implementados efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento de juros opção de compra do ativo subjacente. c) Arrendamentos de curto prazo e de
pela Companhia, onde são levados em consideração diversos fatores, como seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (“impair- ativos de baixo valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de
(i) características e complexidade dos projetos, (ii) cenário macroeconômico e ment”) - O modelo de perdas esperadas é aplicado aos ativos financeiros men- arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja,
(iii) expectativa de investimentos e recebimentos. A margem de lucro para surados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses
atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão é deter- abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A a partir da data de início e que não contenham opção de compra ou renovaminada com base no preço de venda individual do serviço, a partir de informa- Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos ção). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de arrendações disponíveis sobre o valor da contraprestação à qual a entidade espera ter exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreco- mento para o qual o ativo subjacente é de baixo valor (valores iguais ou infedireito em troca da prestação dos serviços prometidos ao cliente, nos casos nhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos riores a US$5). Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de
em que a Companhia tem direito exclusivamente à remuneração pela ati- fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo
vidade de operar e manter, conforme CPC 47 - Receita de contrato com o direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo finan- método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.7. Lucro por ação: O
cliente e os custos incorridos para a prestação de serviços da atividade de ceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefí- lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível
operação e manutenção. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão cios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em circulação
reflete a taxa implícita do fluxo financeiro de cada projeto e representa a me- que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferi- no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o
lhor estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimen- dos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos financei- efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável.
tos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de 4. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
31/12/2020 Adição (a) Remuneração Correção Monetária Recebimento 31/12/2021
contrato de concessão é estabelecida na data do leilão de cada contrato de Linha de transmissão
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a LT SEs Barreira I e II - SE Rio Grande II e LT SE Gilbués - SE
Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato de Bom Jesus - SE Eliseu Martins
545.574
42.818
31.030
50.358
(39.406)
630.374
concessão é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reco- Circulante
38.529
40.856
nhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessionária Não circulante
507.045
589.518
presta serviços de implementação da infraestrutura é reconhecida a receita de Linha de transmissão
31/12/2019 Adição (a) Remuneração Correção Monetária Recebimento 31/12/2020
infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços de
implementação da infraestrutura à medida que são incorridos, adicionados da LT SEs Barreira I e II - SE Rio Grande II e LT SE Gilbués - SE
494.528
31.646
27.376
29.575
(37.551)
545.574
margem estimada para cada projeto, considerando a estimativa da contra- Bom Jesus - SE Eliseu Martins
42.658
38.529
prestação com parcela variável. Quando a concessionária presta serviços de Circulante
451.870
507.045
operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo preço justo preestabe- Não circulante
lecido, que considera os custos incorridos, bem como a margem de lucro esti- (a) As principais adições estão relacionadas aos reforços:
Custo de implementação
mada, à medida que os serviços são prestados. A receita de operação e maReceita Anual da infraestrutura estimado
Previsão
nutenção sofrerá alteração em função da inflação, conforme índice de
atualização previsto em contrato de concessão, Índice Nacional de Preços ao Concessão
Descrição
Ato Legislativo
Permitida – RAP
(Capex ANEEL) de conclusão
REIDI (*)
Consumidor - IPCA. b) Avaliação de instrumentos financeiros – São utilizadas Reforços
premissas e técnicas de avaliação que incluem informações que não se baImplantação do segundo au- Resolução Autorizativa
Concluído em
seiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo de deter- SPT SE Rio Grande II totransformador 230/138 kV ANEEL nº 7.540/2018
R$2.601
R$17.777
08/07/2020
Não há
minados tipos de instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidaImplantação do segundo au- Resolução Autorizativa
Concluído em ADE da RFB nº
de dessas premissas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas
SPT SE Barreiras II totransformador 500/230 kV ANEEL nº 8.091/2019
R$5.046
R$35.079
22/12/2021
1911/2019
relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor
e à época de resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo (*) Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. zentas e trinta e cinco mil e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
prazo, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futu- 5. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS
Data
Evento
Capital integralizado em 2021
ras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e A Companhia é parte em ações judiciais perante vários tribunais, decorrentes
Aumento de capital
67.000
despesa de impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando apli- do curso normal das operações, envolvendo aspectos cíveis e tributários. Com 23/06/2021
67.000
cável, com base em estimativas para possíveis consequências de auditorias base na opinião de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constipor parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O tuiu provisão para riscos cíveis e tributários, em montantes considerados sufi- Destinação do lucro do exercício
2021
2020 (*)
valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência cientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia
81.323
40.962
de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor atualizado de R$269. Lucro líquido do exercício
Prejuízos acumulados
(1.216)
tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. d) ImServi- Rever81.323
39.746
posto de renda e contribuição social diferidos – São registrados ativos relacio31/12/2020 Adições Atualização dões (*)
sões 31/12/2021 Lucro (prejuízo) líquido residual a destinar
nados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as Tributários
- Reserva legal (5%)
(4.067)
(1.987)
17
(17)
bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais considerando a legis2
68
201
(2)
269 - Dividendos intercalares aprovados, atribuídos
lação tributária vigente. Os impostos e contribuições diferidos ativos são reco- Cíveis
(22.000)
17
2
68
201
(19)
269 aos dividendos obrigatórios
nhecidos à medida em que é esperada a geração de lucro tributável futuro
(9.439)
31/12/2019 Adições Baixa Reversões 31/12/2020 - Dividendos mínimos obrigatórios
suficiente com base em projeções elaboradas pela Administração. Essas pro(27.004)
(28.320)
6.788
494
(7.265)
17 - Dividendos adicionais propostos
jeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fato- Tributários
- Reserva de lucros a realizar
(28.252)
res que podem diferir das estimativas atuais. Ativos de imposto de renda e (*) Refere-se às provisões para riscos cíveis referentes a faixa de servidão
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e reduzidos Passivos contingentes: • Em 31 de dezembro de 2021, com base na opinião A AGO de 30 de abril de 2021 retificou a proposta de destinação do resultado
à medida que sua realização não seja mais provável. e) Provisões para riscos dos consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de per- do exercício de 2020.
trabalhistas, fiscais e cíveis - A Companhia é parte em diversos processos ju- da classificados como possível era no valor atualizado de R$2.611, sendo
Diretoria
diciais e administrativos. Provisões são constituídas para todos os riscos refe- R$2.597 referentes a contingências cíveis e R$14 a contingências trabalhisNomes
Cargo
rentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas tas, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as
André Augusto Telles Moreira
Diretor-Presidente
com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
Erik da Costa Breyer
Diretor Financeiro
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Técnico
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde- Em 31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente integralizado era de
Marco Antônio Resende Faria
Diretor Jurídico e Regulatório
namento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos externos. R$537.235, representado por 537.235.007 (quinhentas e trinta e sete milhões,
Fábio Antunes Fernandes
Diretor de Negócios
2.5. Informações por segmento: A Companhia atua somente no segmento duzentas e trinta e cinco mil e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nomiLuis Alessandro Alves
Diretor de Implantação
de transmissão de energia elétrica e realiza atividade de disponibilização da nal. Em 31 de dezembro de 2020, o capital social totalmente integralizado era de
Wagner Rocha Dias - Contador CRC RJ-112158/O-3
rede básica com base no contrato celebrado com o ONS, denominado Contra- R$470.235, representado por 470.235.007 (quatrocentas e setenta milhões, duCPF nº 778.993.777-49
to de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços
eletrônicos:
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
https://ri.taesa.com.br/
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São Pedro Transmissora de Energia S.A.
CNPJ nº 18.707.010/0001-27

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da São Pedro Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro - RJ
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria semOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da São Pedro Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que pre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi- profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
ção patrimonial e financeira da São Pedro Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejade suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a aderesponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financei- pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
ras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que com- operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
preendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compacom a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os durante nossos trabalhos.
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons- Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não ERNST & YOUNG
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela Auditores Independentes S.S.
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra- CRC-2SP015199/O-6
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude Pia Leocádia de Avellar Peralta
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas Contadora CRC-1RJ101080/O-0

Padtec S.A.
CNPJ/MF nº 03.549.807/0001-76
Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações
financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
a) www.monitormercantil.com.br; e b) www.padtec.com.br/investor/central-de-resultados/

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Operações financeiras
Outras contas a receber
Total do ativo circulante

Não circulante
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Aplicações financeiras em garantia
Operações financeiras
Depósito Judicial
Outras contas a receber
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 Passivo
31/12/21
31/12/20
Circulante
83.797
57.166
87.126
61.096 Empréstimos e financiamentos
10.087
11.151
82.246
96.217
95.121
100.296 Debêntures
10.546
7.765
75.882
58.260
81.442
61.989 Operações de arrendamento mercantil
4.086
2.733
20.923
20.430
23.489
21.731 Fornecedores
61.645
55.662
–
7.478
–
– Risco sacado
1.110
1.971
32.770
37.139
32.770
37.139 Partes relacionadas
6
948
4.016
1.657
4.670
1.999 Impostos e contribuições a pagar
8.568
7.910
299.634
278.347
324.618
284.250 Impostos e contribuições a pagar – parcelamento
7.010
3.331
Obrigações sociais
23.521
18.445
Provisões diversas
1.717
2.616
Adiantamento de clientes
6.865
–
Operações financeiras
32.770
37.139
–
2.377
–
2.377 Outras contas a pagar
370
3.123
–
25
–
25 Total do passivo circulante
168.301
152.794
28.140
–
4.076
– Não circulante
11.737
19.395
11.737
19.395 Empréstimos e financiamentos
42.206
32.281
13.225
11.460
13.225
11.460 Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
9.970
12.567
372
415
372
415 Debêntures
20.859
31.313
69
1.980
69
1.980 Fornecedores
1.101
–
2.664
3.395
–
– Operações de arrendamento mercantil
20.023
624
38.615
18.503
38.702
18.540 Impostos e contribuições a pagar – parcelamento
1.037
1.946
37.801
29.023
37.961
29.193 Operações financeiras
13.225
11.460
132.623
86.573
106.142
83.385 Provisão para passivo a descoberto
4.162
–
Total do passivo não circulante
112.583
90.191
Total do passivo
280.884
242.985
Patrimônio líquido
Capital social
230.003
230.003
Reservas de capital
21
21
Lucros (prejuízos) acumulados
(75.715) (105.380)
Ajuste ou conversão de balanço
(2.936)
(2.709)
Total do patrimônio líquido
151.373
121.935
432.257
364.920
430.760
367.635 Total do passivo e patrimônio líquido
432.257
364.920
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do Valor Adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/21
31/12/20
31/12/21
31/12/20
31/12/21
31/12/20
1 – Receitas
461.431
332.157
485.607
333.976 6 – Valor adicionado total a distribuir
274.556
198.872
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços
446.666
316.056
470.844
317.875 7 – Distribuição do valor adicionado
274.556
198.872
1.2. Provisão para devedores duvidosos
(388)
8.678
(388)
8.678 7.1. Pessoal e encargos
88.108
72.685
1.3. Outras receitas
15.153
7.423
15.151
7.423 Remuneração direta
61.124
53.842
2 – Insumos adquiridos de terceiros
(180.742) (131.224) (202.745) (130.005) Benefícios
22.407
14.464
2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos
FGTS
4.577
4.379
serviços vendidos
(142.569)
(99.251) (162.696)
(96.900) 7.2. Impostos, taxas e contribuições
129.309
85.316
2.2. Energia, serviços de terceiros e outras despesas
Federais
89.202
58.873
operacionais
(38.173)
(27.323)
(40.049)
(28.455) Estaduais
37.405
24.827
2.3. Outros
–
(4.650)
–
(4.650) Municipais
2.702
1.616
3 – Retenções
(15.264)
(11.720)
(15.301)
(11.756) 7.3. Remuneração do capital de terceiros
27.474
22.816
3.1. Depreciação e amortização
(15.264)
(11.720)
(15.301)
(11.756) Despesas financeiras
23.186
18.560
4 – Valor adicionado líquido
265.425
189.213
267.561
192.215 Aluguéis
4.288
4.256
5 – Valor adicionado recebido em transferência
9.131
9.659
16.776
14.006 7.4. Remuneração do capital próprio
29.665
18.055
5.1. Resultado de equivalência patrimonial
(6.011)
(2.229)
–
– Lucro retidos do período
29.665
18.055
5.2. Receitas financeiras
15.142
11.888
16.776
14.006
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Consolidado
31/12/21
31/12/20
10.087
10.546
4.086
62.483
1.110
6
9.058
7.010
24.461
1.717
6.865
32.770
767
170.966

11.151
7.765
2.733
55.832
1.971
948
8.406
3.331
18.790
2.616
–
37.139
4.827
155.509

42.206
9.970
20.859
1.101
20.023
1.037
13.225
–
108.421
279.387

32.281
12.567
31.313
–
624
1.946
11.460
–
90.191
245.700

230.003
21
(75.715)
(2.936)
151.373
430.760

230.003
21
(105.380)
(2.709)
121.935
367.635

Consolidado
31/12/21
31/12/20
284.337
206.221
284.337
206.221
95.832
78.034
68.848
59.191
22.407
14.464
4.577
4.379
129.191
85.722
89.084
59.279
37.405
24.827
2.702
1.616
29.649
24.410
25.361
20.130
4.288
4.280
29.665
18.055
29.665
18.055

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto se indicado de outra forma)
1. Informações gerais – 1.1. Contexto operacional: A Padtec S.A. (“Companhia” ou “Padtec”) é uma créditos de liquidações duvidosas: principais premissas em relação à expectativa de perda de crédito
sociedade por ações de capital fechado voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de esperada); • Estoques (provisão para realização e obsolescência dos estoques: principais premissas
soluções turnkey para sistemas ópticos. Seu portfólio inclui equipamentos para acesso corporativo, em relação à expectativa de perda dos estoques); • Imobilizado (aplicação das vidas úteis definidas e
Data Center Interconnect, Storage Area Network Extension, redes metropolitanas e redes multi-terabit principais premissas em relação aos valores recuperáveis); • Intangível (principais premissas em relação
de longa distância terrestre e submarinas. A sede administrativa da Companhia está localizada na Rua aos valores recuperáveis); • Operações de arrendamento mercantil (determinação se um contrato contém
Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Alta Tecnologia, Campinas, SP, Brasil. arrendamento mercantil); • Provisões diversas (reconhecimento e mensuração: principais premissas
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias sobre a probabilidade das saídas de recursos); • Provisões para riscos trabalhistas, tributários e cíveis
(conjuntamente referida como Grupo):
(reconhecimento e mensuração: principais premissas sobre a probabilidade das saídas de recursos); e
Participação % • Plano de previdência privada (principais premissas atuariais na mensuração de obrigações de benefícios
31/12/21
31/12/20 definidos). 2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras individuais
Direta
Indireta
Direta
Indireta e consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia
Sucursal Argentina (a)
100,00%
100,00%
(Controladora). A moeda funcional das controladas localizadas nos Estados Unidos e Argentina é o dólar
Padtec EUA (b)
100,00%
100,00%
norte-americano, na Colômbia é o peso colombiano e no Chile é o peso chileno. Os efeitos de conversão
Padtec Colômbia (c)
100,00%
100,00%
da moeda funcional das controladas no exterior para o real são contabilizados no patrimônio líquido como
Padtec Chile (d)
100,00%
100,00% outros resultados abrangentes – efeitos de conversão de investimentos no exterior. Todos os saldos foram
a) Padtec Sucursal Argentina é uma empresa operacional estabelecida na Argentina, constituída em 2007. arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.5. Demonstração
O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de produtos do Grupo e prestação do valor adicionado: A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”) individual
de serviços de implantação, operação e manutenção. A totalidade de suas ações é detida pela Padtec S.A. e consolidada nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as
b) Padtec EUA é uma empresa operacional estabelecida nos Estados Unidos da América, no estado de quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
Georgia, constituída em 2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda contábeis adotadas no Brasil e como informação suplementar às demonstrações financeiras em IFRSs,
de produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação, operação e manutenção. A totalidade de pois essa não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs. 2.6. Demonstração
suas ações é detida pela Padtec S.A. c) Padtec Colômbia é uma empresa operacional estabelecida na dos fluxos de caixa: As Demonstrações dos Fluxos de Caixa foram preparadas pelo método indireto e
Colômbia, constituída em 2014. O seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
de produtos do Grupo e prestação de serviços de implantação operação e manutenção. A totalidade de 3. Principais políticas contábeis – As principais políticas contábeis utilizadas na preparação destas
suas ações é detida pela Padtec S.A. d) Padtec Chile é uma empresa operacional estabelecida no Chile, demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão descritas a seguir. Essas políticas foram
constituída em 2019, sendo 100% das ações de sua emissão subscritas pela Padtec Sucursal Argentina. O aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados. 3.1. Base de Consolidação:
seu objetivo principal é a realização de atividades comerciais, revenda de produtos do Grupo e prestação Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são avaliados na Controladora pelo método
de serviços de implantação, operação e manutenção.
da equivalência patrimonial. A participação da Companhia nos resultados das sociedades controladas é
2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas – 2.1. Base de prepa- reconhecida no resultado do exercício, como resultado de equivalência patrimonial. No caso de variação
ração: As demonstrações financeiras individuais (Controladora) e consolidadas foram preparadas em cambial de investimentos no exterior, que apresentam moeda funcional diferente da moeda funcional
conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade Internacional Financial Reporting Standards da Companhia, as variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e práticas contábeis adotadas são registradas no patrimônio líquido como outros resultados abrangentes – ajuste de conversão de
no Brasil (BR GAAP). As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financei- investimentos no exterior – e somente são levadas ao resultado do exercício quando o investimento for
ras da Companhia e das empresas nas quais a Companhia mantém o controle direta ou indiretamente, vendido ou baixado para perda. Para o cálculo da equivalência patrimonial, os lucros não realizados nas
detalhadas na Nota Explicativa nº 1, cujos exercícios sociais e práticas contábeis são coincidentes. As operações com controladas são integralmente eliminados, tanto nas operações de venda da Controladora
controladas diretas e indiretas são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à data na para a controlada, quanto entre as controladas. Perdas não realizadas são eliminadas, mas somente se
qual a Companhia obteve o controle. A Administração da Companhia afirma que todas as informações não houver evidência de perda por redução do valor recuperável. Saldos e transações entre as sociedades
relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às e quaisquer receitas ou despesas dessas transações são eliminados integralmente na preparação das
informações utilizadas na gestão do A Companhia e suas controladas. A autorização para a emissão demonstrações financeiras consolidadas. No caso de investimentos em empresas controladas, coligadas ou
destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 15 de março de 2022. 2.2. Base de controladas em conjunto com patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), esses são apresentados
mensuração: As demonstrações financeiras e individuais foram preparadas tendo como base o custo no passivo não circulante. A Administração da Companhia entende não haver diferença entre a prática
histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros contábil adotada no Brasil e as IFRS uma vez que a Companhia atua como solidária a dívida de suas
derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros não derivativos mensurados ao valor controladas que possuem passivo a descoberto. 3.2. Contas a receber de clientes: As contas a receber
justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para perdas de crédito esperadas,
(dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na Nota Explicativa nº a qual é estimada a partir da ponderação dos riscos de perdas de cada grupo, considerando os diferentes
35, Instrumentos Financeiros. 2.3. Uso de estimativa e julgamento: A preparação das demonstrações riscos de acordo com a operação de cobrança. O cálculo do valor presente, quando aplicável, é efetuado
financeiras individuais e consolidadas exige que a Administração faça julgamento e adote estimativas na data da transação com base em uma taxa de juros que reflita o prazo e as condições de mercado da
e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, época. 3.3. Estoques: Registrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização (valor estimado de
receitas e despesas. As estimativas contábeis podem diferir dos respectivos resultados reais. Desta venda no curso normal dos negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o custo médio
forma, a Administração revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na de produção ou preço médio de aquisição. A Companhia e suas controladas custeiam seus estoques por
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são absorção, utilizando a média móvel ponderada para estes. As provisões para estoques de baixa rotatividade
reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas. As principais contas contábeis ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração. 3.4. Intangível: i)
que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas Software: Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e amortizadas ao longo
e que possuam um risco de resultar em um ajuste material caso essas premissas e estimativas sofram de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são
mudanças significativas em períodos subsequentes são: • Contas a receber de clientes (provisão para reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R$, exceto lucro por ação, expresso em reais – R$)
Controladora
Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Receita operacional líquida
341.890 245.995 343.739 247.712
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
(222.776) (164.569) (221.131) (162.490)
Lucro bruto
119.114
81.426 122.608
85.222
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
(21.858) (17.084) (23.322) (20.109)
Despesas comerciais
(23.896) (18.844) (31.561) (21.987)
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
(33.493) (28.657) (33.493) (28.657)
Resultado de equivalência patrimonial
(6.011) (2.229)
–
–
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
519
3.199
566
3.199
Lucro (prejuízo) antes das receitas (despesas) financeiras
34.375
17.811
34.798
17.668
Resultado financeiro
Receitas financeiras
15.142
12.035
17.217
14.153
Despesas financeiras
(23.186) (18.707) (25.802) (20.277)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social
26.331
11.139
26.213
11.544
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(8.634)
(507) (8.516)
(912)
Lucro (prejuízo) do exercício proveniente de operações
em continuidade
17.697
10.632
17.697
10.632
Operações descontinuadas
Resultado líquido das operações descontinuadas
11.968
7.423
11.968
7.423
Lucro do exercício proveniente de operações
descontinuadas
11.968
7.423
11.968
7.423
Lucro líquido do exercício
29.665
18.055
29.665
18.055
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores
29.665
18.055
29.665
18.055
Lucro líquido do exercício
29.665
18.055
29.665
18.055
Lucro por ação
Lucro por ação básico
2,2670
1,3758
Lucro por ação das operações continuadas
Lucro (prejuízo) por ação básico das operações continuadas
1,3524
0,8102
Lucro por ação das operações descontinuadas
Lucro por ação básico das operações descontinuadas
0,9146
0,5656
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações do Resultado Abrangente para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Controladora Cosolidado
2021
2020
Lucro líquido do exercício
29.665
18.055
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente
para a demonstração do resultado:
Outros resultados abrangentes
Ajustes de conversão de balanço das controladas no exterior
(227)
(86)
Resultado abrangente do exercício
29.438
17.969
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
29.438
17.969
Resultado abrangente do exercício
29.438
17.969
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Controladora e Consolidado
ReserLucros/
Outros
Total do
Capital vas de
prejuízos
resultados patrimônio
social capital acumulados abrangentes
líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2020
230.003
21
(123.435)
(2.623)
103.966
Lucro líquido do exercício
–
–
18.055
–
18.055
Ajuste variação cambial de controladas
–
–
–
(86)
(86)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
230.003
21
(105.380)
(2.709)
121.935
Lucro líquido do exercício
–
–
29.665
–
29.665
Ajuste variação cambial de controladas
–
–
–
(227)
(227)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
230.003
21
(75.715)
(2.936)
151.373
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades
operacionais
40.959
5.207
39.106
4.770
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades
de investimentos
(14.846) (29.080) (13.594) (26.348)
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades
de financiamentos
518
36.396
518
36.396
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
26.631
12.523
26.030
14.818
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
57.166
44.643
61.096
46.278
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
83.797
57.166
87.126
61.096
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. A vida
útil estimada dos itens significativos do ativo intangível, para os exercícios apresentados estão divulgados
na Nota Explicativa nº 13, da demonstração financeira completa. ii) Pesquisa e desenvolvimento de
produtos: Os gastos com pesquisas são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos de
desenvolvimento são reconhecidos no ativo intangível somente quando atendem a todos os seguintes
critérios: (i) os custos de desenvolvimento possam ser mensurados de maneira confiável; (ii) o produto
ou processo for técnica e comercialmente viável e os benefícios econômicos futuros forem prováveis;
e (iii) a Companhia e suas controladas tenham a intenção e os recursos suficientes para concluir o
desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados
pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável,
quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados com base no método linear, e a amortização é
reconhecida no resultado pela vida útil estimada dos ativos, a partir da data em que estão disponíveis
para uso. 3.5. Reconhecimento de receita: A receita operacional do curso normal das atividades da
Companhia e suas controladas é medida pela contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando representar a transferência (ou promessa de transferência) de bens ou
serviços a clientes de forma a refletir consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou
serviços. O IFRS 15/CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da receita que considera
cinco etapas: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho
definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às
obrigações de desempenho do contrato; e (v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir
as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação
de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada
operação é efetivamente transferido ao cliente. Caso seja provável que descontos serão concedidos e
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução
da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV I S.A.
CNPJ nº 30.520.122/0001-70
Relatório da administração
Lucros cessantes
Danos materiais
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), em aten6.750
658
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.752
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.769
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), so- Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.069
658
ciedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - RJ. Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.062
658
A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a ma- Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.730
658
nutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
39.132
3.948
Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Redes”).
3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação Emergencial do BNB 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acio- Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o nistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com manpagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia realizou o pagamento dos dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prájuros a partir do mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro do parque fotovoltáico - Em julho de 2020 tica dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às
ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca
a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e em das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Capital
Reservas de lucros
Lucro (prejuízo)
Total do
Nota
2021
2020
Nota
Social
Legal
Retenção de lucros
acumulado
patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa
8
4.152
2.247
43.243
(311)
42.932
Contas a receber
10
9.322
1.917 Saldo em 31 de dezembro de 2019
(2.907)
(2.907)
Outros ativos
1.157
358 Prejuizo do exercício
43.243
(3.218)
40.025
Total do ativo circulante
14.631
4.523 Saldo em 31 de dezembro de 2020
6.928
6.928
Títulos e valores mobiliários
9
1.665
1.616 Lucro líquido do exercício
16 (b)
187
(187)
Total do realizável a longo prazo
1.665
1.616 Reserva legal
16 (c)
(880)
(880)
Imobilizado
11
132.119 136.152 Dividendos mínimos obrigatórios
16 (b)
2.643
(2.643)
Total do imobilizado
132.119 136.152 Retenção de lucros
43.243
187
2.643
46.073
Total do ativo não circulante
133.784 137.768 Saldo em 31 de dezembro de 2021
Total do ativo
148.415 142.291
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Fornecedores
12
14.246
20.879
Financiamento
13
1.015
353 da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
Impostos e contribuições a recolher
1.026
568 relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece
Dividendos a pagar
16 (c)
880
- sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
Contas a Pagar
834
- sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstra- expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebiOutros passivos
274
275 ções financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da mento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tranTotal do passivo circulante
18.275
22.075 Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, sação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
Financiamento
13
58.274
60.345 exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem
Contas a pagar com partes relacionadas
22 (b)
21.237
17.150 Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou es- mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
ICMS a recolher
14
2.503
2.503 timativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A CompaAdiantamento para futuro aumento de capital
22 (a)
2.053
193 valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados nhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patriTotal do passivo não circulante
84.067
80.191 reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são re- monial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios
Total dos passivos
102.342 102.266 visadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desrecoCapital social
16 (a)
43.243
43.243 prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação nhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo
Prejuízos acumulados
16 (b)
(3.218) - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza- financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A
Reserva de Lucros
16 (b)
2.830
- do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear ba- Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
Total do patrimônio líquido
46.073
40.025 seado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recu- são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialTotal do passivo e patrimônio líquido
148.415 142.291 perável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme nota mente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos terexplicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao valor recuperá- mos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro vel. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi estimado com
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contrapresta(em milhares de Reais)
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da ção paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passiNota
2021
2020
UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil vos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou
24.584
12.218 e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhe- passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanReceita operacional líquida
17
Serviço de terceiros
(149)
(21) cida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepara- ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um
Indenização
1.2
658
- das com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
Compra de energia
18
(1.512) (7.350) financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais po- liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simulTarifa de uso do sistema de transmissão
19
(2.017) (1.372) líticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abai- taneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia não
Depreciação
(4.456) (3.094) xo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demons- operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios
Seguros
(503)
(84) trações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
Outros
(537)
(24) - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de
Custos operacionais
(8.516) (11.945) os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamenLucro bruto
16.068
273 foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconheci- te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um inServiços de terceiros
(386)
(105) dos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposições contra- significante risco de mudança de valor. 6.3 Imobilizado: (a) Reconhecimento
Outros
(1)
(29) tuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a rece- e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
Despesas operacionais
(387)
(134) ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo aquisição ou construção, que inclui os custos dos empréstimos capitalizados,
Resultado antes das despesas financeiras
15.681
139 financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por reReceitas financeiras
132
30 não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de tran- dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subseDespesas financeiras
(8.073) (2.697) sação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas quentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável
Despesas financeiras líquidas
20
(7.941) (2.667) a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos
Resultado antes dos impostos
7.740
(2.528) mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensura- pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar
Imposto de renda e contribuição social correntes
(812)
(379) ção subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimaImposto de renda e contribuição social
21
(812)
(379) financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A deLucro (prejuizo) líquido do exercício
6.928
(2.907) justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de preciação é reconhecida no resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobidívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos finan- lizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composDemonstrações do resultado abrangente
ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a to por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3)
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor
2021
2020
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
6.928
(2.907) financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifica- presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo
Outros resultados abrangentes
- dos no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no mode- prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O
Resultado abrangente total do exercício
6.928
(2.907) lo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se aten- ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calcuder ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao lado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonsDemonstrações dos fluxos de caixa
VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter trações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos so- os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2021
2020
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
6.928
(2.907) mente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas
instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Imposto de renAjustes para:
- Depreciação
11
4.456
3.094 a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de da e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social
um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de flu- sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são calculados com base
- Juros, correção monetária e custo
de transação sobre financiamento
13
7.120
2.467 xos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável
18.504
2.653 termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são ape- excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
nas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No re- contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de preVariações em:
- Títulos e valores mobiliários
4.002 conhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que juízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
- Contas a receber
(7.405) (1.917) não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e
- Outros ativos
(798)
(251) por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tra- Fornecedores
(6.633) 14.598 ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi- tamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e,
- Impostos e contribuições a recolher
949
568 nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao portanto, são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro.
- ICMS a recolher
152 VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco- (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A des- Outros passivos
(1)
220 nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo pesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o
- Contas a pagar com partes relacionadas
4.087
- financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar
- Contas a pagar
834
- custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir signi- com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a
Caixa gerado pelas atividades operacionais
9.537
20.026 ficativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passifinanceiros - avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza uma vo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos
Pagamento de imposto de renda
e contribuição social
(491)
(193) avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver.
Financiamento - pagamento de juros
13
(7.420) (1.386) mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do baCaixa líquido gerado das atividades operacionais
1.626
18.447 é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações lanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se
consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e certos critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconheciFluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(49)
(93) o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se das em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou
Imobilizado
11
(423) (22.554) a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a
Caixa (utilizado) nas atividades de investimento
(472) (22.647) contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres- exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplipondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re- cável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desemFluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos - captação
13
2.800 lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa bolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações
Custo de transação
(1.109)
- por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para
Adiantamento para futuro aumento de capital
22 (a)
1.860
- reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem- perda de crédito esperada - A provisões para perda de crédito esperada
penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela
Caixa líquido proveniente (utilizado)
das atividades de financiamento
751
2.800 negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os ge- Administração para cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja
rentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é basea- recuperação é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálAumento (redução) líquido em caixa
e equivalentes de caixa
1.905
(1.400) da no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; culo da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.247
3.647 e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comCaixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
4.152
2.247 períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre ven- portamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das
das futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transa- perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após
Notas explicativas às demonstrações financeiras
ções que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV I S.A. (“Companhia”), Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 2021 e 2020 a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A resociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está es- com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor ceita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é
tabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto social justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os transferido para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receia geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de ta é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita
Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis
(“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso- citadas. A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre
Redes”). A Companhia apresenta capital circulante negativo de R$ 2.764 em ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação
31 de dezembro de 2021 devido, principalmente, ao sinistro citado na nota ex- e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adicioplicativa 1.2. Em decorrência da indisponibilidade da operação, a Companhia liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Com- nalmente, a Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre,
suspendeu o pagamento dos saldos a pagar da obra, com respaldo legal da panhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os flu- no ambiente de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço
cláusula de contratos com fornecedores que possibilitam reter parte do saldo xos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor
devedor até a regularização da capacidade de geração de energia. Em vir- inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que justo da contraprestação a receber no momento em que a transação ocorre.
tude do cenário de pandemia, a Companhia foi enquadrada no Programa de poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são
repactuação emergêncial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e teve o que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efepagamento do juros suspenso durante o exercício de 2020 voltando a pagar considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos tiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
a partir de março de 2021. No entendimento da Administração, a geração de fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta- caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro
caixa da Companhia é suficiente para quitar suas obrigações de curto pra- xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do
zo, pois os acionistas oferecem suporte financeiro, quando necessário, para a que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juCompanhia. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão nº 001/2018 (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa- ros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estie firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Minas e Ener- do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor ver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No
gia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo a implantação do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin- entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros
e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São João do Piaui cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de
I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais
médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma unidades ge- relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito
radoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A energia elétrica valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetiproduzida pela Companhia destina-se a comercialização na modalidade de um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais vas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após
Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê a implemen- (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação
tação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina UFV Etesa contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para
17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora de 34,5/500 esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam
kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento
onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a subestação perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subse- de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações
elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18 quentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram concluídas dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amor- contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeiem março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu em abril de tizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado ra vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alte2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico são: (a) utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por per- rações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumuCeleo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (b) Celeo São João do Piauí FV das por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impair- lados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os
III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); (d) Celeo ment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco- comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os
São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí FV VI nhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão concluíS.A. (SJP VI). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de 2020 - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de dos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não se esocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam- pera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significano parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos tivo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel
da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e em são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas
setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura
demonstrado no quadro a seguir.
- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividen- Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em CirculanLucros
Danos
dos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo re- te ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos de Segucessantes
materiais
presente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Ou- ros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii) Divulgação
Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658 tros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido relacionado
Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658 para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração sub- a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32).
Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658 sequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão efeito material
Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658 como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a CompaCeleo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658 classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for nhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiCeleo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658 classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado ras apenas para fins ilustrativos.
2021
2020
39.132
3.948 como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR 8 Caixa e equivalentes de caixa
161
46
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhe- Conta corrente
(a)
3.991
2.201
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas cido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensu- Operações compromissadas
4.152
2.247
no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela direto- rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa
ria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compro-
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missadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A
taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI
com vencimento em janeiro de 2022. 9 Títulos e valores mobiliários: Para
fins de garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do
Nordeste do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período de
amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta
Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em
31 de dezembro de 2021 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo
de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI”
do banco BNB. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos
federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de
despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 3,49%
(1,32% em 31 de dezembro de 2020).
2021
2020
10 Contas a receber
A vencer
9.322
1.534
Acima de 3 meses
383
9.322
1.917
A abertura do saldo do contas a receber está detalhada abaixo.
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
1.841
1.481
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
731
436
Indenização
6.750
9.322
1.917
11 Imobilizado
Central
Bens em
Fotovol- Insta- construtaica
lações
ção
Total
Em 31 de dezembro de 2019
98.134 98.134
Adições
23.962 23.962
Transferência devido a
entrada em operação
122.056
40 (122.096)
Transferência de
parte relacionada
(a)
17.150
- 17.150
Depreciação
(3.094)
(3.094)
Em 31 de dezembro de 2020
136.112
40
- 136.152
Adições
128
128
Transferência de
parte relacionada
(a)
4.087
4.087
Outros
(b)
(3.792)
(3.792)
Depreciação
(4.456)
(4.456)
Em 31 de dezembro de 2021
132.079
40
- 132.119
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
139.627
(7.548) 132.079 136.112
Instalações
40
40
40
139.667
(7.548) 132.119 136.152
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade
geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve
necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável
de qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões
dos testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções
de crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa
são estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte
de análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com
os dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia
brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se
de metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
12 Fornecedores
2021
2020
Materiais e serviços
(a)
1.646
7.424
Partes relacionadas
(b)
12.600
13.455
14.246
20.879
(a) Redução refere-se ao encerramento da construção do parque fotovoltaico.
(b) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
60.698
55.463
Captação
2.800
Juros
7.783
3.875
Pagamento de juros
(7.420) (1.386)
Custo de transação
(1.926)
(54)
Amortização - custo de transação
154
33
Financiamento
(a)
61.899
61.536
Custo de transação
(b)
(2.610)
(838)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
59.289
60.698
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 58.867. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando
a pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.015
353
Não circulante
58.274
60.345
59.289
60.698
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.622
Em 2024
1.841
Em 2025
2.096
A partir de 2026
52.715
58.274
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b)
Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez
efetivada sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por

mais de 60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas
do Banco Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova
os bens financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de
qualquer forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos
quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em
favor dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação
judicial, ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem
prévia e expressa anuência do BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a
Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b) Refere-se aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e consultores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS
a recolher: No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do Governo do
Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial
previsto no Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse
decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao
diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e
de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados
à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será
pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até
31 de dezembro de 2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo
contingente: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possui
processos com riscos prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 capital social
integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis. (b) Reserva de Lucros - i. Reserva Legal - Constituída mediante a
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade com o
artigo 193 da Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi
de R$ 187. ii. Reserva de retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 o
valor destinado foi de R$ 2.643. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O
estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em
cada exercício social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro
líquido ajustado, na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro
de 2021 o valor destinado foi de R$ 880.
2021
2020
17 Receita operacional líquida
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
17.668
12.578
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
1.097
102
Indenização
(a)
6.750
Receita bruta
25.515
12.680
PIS
(166)
(82)
COFINS
(765)
(380)
Deduções da receita
(931)
(463)
24.584
12.218
(a) O montante de R$ 6.750 é referente a indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicatia 1.2.
2021
2020
18 Compra de energia
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.510) (6.870)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(2)
(480)
(1.512) (7.350)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia ter voltado a gerar de energia. (a) Energia adquirida por meio de
contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado
PLD. (b) Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo
da CCEE, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos.
Neste ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente,
com periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
2021
2020
20 Despesas financeiras líquidas
Rendimento de aplicação financeira
132
30
Outras receitas
1
Receitas financeiras
132
31
Juros do financiamento
(7.783) (2.467)
Outras despesas
(290)
(231)
Despesas financeiras
(8.073) (2.698)
(7.941) (2.667)
2021
2020
21 Imposto de renda
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
25.515 25.515 12.680 12.680
Percentual de presunção
da receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
Receita financeira
132
132
31
31
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.173
3.193
1.046
1.553
(523)
(289)
(239)
(140)
22 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 a Companhia recebeu o valor total de R$ 1.860 a título de adiantamento para futuro aumento de capital. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
a Companhia possui o montande de R$ 2.053 e R$ 193, repectivamente, à
pagar para sua controladora à título de AFAC.
(b) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP III
21.237
17.150
21.237
17.150
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico. Durante os exercícios de 2021 e 2020 foram transferidos para o
imobilizado R$ 4.087 R$ 17.150 respectivamente referente aos bens de uso
comum.Veja nota explicativa 11 (a).
(c) Transações comerciais
2021
2020
Contas a receber
SJP III
(i)
892
113
892
113
2021
2020
Contas a pagar
Elecnor do Brasil Ltda.
(ii)
11.980
11.980
Celeo Redes
(iii)
620
620
Celeo Redes - AFAC
(iv)
855
12.600
13.455
i. Refere-se a despesas que a Celeo São João do Piauí FV I (SJP I) pagou
para Celeo São João do Piauí FV III (SJP III). ii. Refere-se ao saldo a pagar
com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável pela cons-

trução do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1, devido ao sinistro
ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se a despesas pagas
pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela Celeo Redes quando
era controladora da Companhia. (d) Remuneração da administração - Em
31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os mesmos
recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e outras
afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de
despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos financeiros: (a)
Considerações gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais
investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar
o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo
identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração,
tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez
(iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia
administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar
sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de
pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão
de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é
oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários,
a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que
tem como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às
instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas
de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com
cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo
publicados pelas agências de rating para as instituições financeiras com as
quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia
não honrar com seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão
financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do
risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos
financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite
a identificação de eventuais necessidades de captação de recursos, com a
antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes.
Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras
para os recursos excedentes com base na política de crédito da Companhia,
com o objetivo de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz
alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes
de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos
financeiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de
dezembro de 2021. Na realização do teste, a Companhia assume que o valor
apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado.
Foram preparados três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* considera as taxas de juros futuros observados nesta data base; (ii) redução
de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(721)
(541)
(361)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.341
2.506
1.670
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro
de 2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para
o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5”
médio prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e
passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos
preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente
de fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de
caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são
equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A
hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em
base recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) nível 2 - são informações,
que não os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou
passivo, direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram
classificados no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 24
Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade
da adoção de medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil,
assim como em outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento
de empresas em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas
demonstrações financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando
o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação
aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade da Companhia causada pelas medidas de combate
à COVID-19, bem como não houve impactos significativos identificados nos
resultados da Companhia. 25 Cobertura de seguros: A Companhia possui
como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a
Companhia possui cobertura de seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado de R$ 150.000 e 100.000, respectivamente. 26
Eventos subsequentes: (a) Recebimento de indenização - A indenização
do seguro referente ao incidente descrito na nota explicativa 1.2, foi recebida
em 24 de fevereiro de 2022 no montante de R$ 6.750 e R$ 658. (b) Liberação
de subcredito - Em 11 de março de 2022 o BNB liberou R$ 8.613 referente
ao saldo remanescente de financiamento, conforme nota explicativa 13 (a).

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da Celeo São João do Piauí FV I S.A. - Rio
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da
Celeo São João do Piauí FV I S.A. (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí
FV I S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 Companhia 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
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 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
Companhia. - 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7

Francisco Antolin Chica Padilla
Diretor

Bruno Marcell S. M. Melo
Contador CRC-RJ 111193/O-8
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV II S.A.
CNPJ nº 30.432.072/0001-79
Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), em atenLucros cessantes
Danos materiais
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Companhia”), Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janei- Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
ro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A.
39.132
3.948
(“Celeo Redes”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acioEmergencial do BNB - Em virtude do cenário de pandemia em 2020, a Companhia foi enquadrada no Programa de
Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia nistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com manrealizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia realizou dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a práo pagamento dos juros no mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro do parque fotovoltáico - Em julho tica dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às
de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, oca- disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca
sionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a segurado- das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
ra e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir. sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro - (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Capital
Reservas de lucros
Prejuízo (lucro)
Total do
Nota
2021
2020
Nota
Social
Legal
Retenção de lucros
acumulado
patrimônio líquido
Caixa e equivalentes de caixa
8
7.455
7.273
43.243
(296)
42.947
Contas a receber
10
9.551
2.179 Saldo em 31 de dezembro de 2019
(2.625)
(2.625)
Outros ativos
1.027
215 Prejuizo do exercício
43.243
(2.921)
40.322
Total do ativo circulante
18.033
9.667 Saldo em 31 de dezembro de 2020
7.353
7.353
Títulos e valores mobiliários
9
1.652
1.603 Lucro líquido do exercício
16 (b)
222
(222)
Total do realizável a longo prazo
1.652
1.603 Reserva legal
16 (c)
(1.053)
(1.053)
Imobilizado
11
126.229 129.857 Dividendos mínimos obrigatórios
16 (b)
3.158
(3.158)
Total do imobilizado
126.229 129.857 Retenção de lucros
43.243
222
3.158
46.623
Total do ativo não circulante
127.881 131.460 Saldo em 31 de dezembro de 2021
Total do ativo
145.914 141.127
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Fornecedores
12
13.963
20.513
método
linear
baseado
na
vida
útil
estimada
dos itens. (a.2) Teste por redu- ção contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desrecoFinanciamento
13
1.011
344
Impostos e contribuições a recolher
979
415 ção ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, nhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de
Dividendos a pagar
16 (c)
1.053
- conforme nota explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que
Contas a pagar
822
- valor recuperável. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a
Total do passivo circulante
17.828
21.272 estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
Financiamento
13
57.814
59.877 (valor em uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
Contas a pagar com partes relacionadas
22 (b)
21.237
17.150 seu valor contábil e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recu- que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resulICMS a recolher
14
2.412
2.411 perável foi reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financei- tado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensaAdiantamento para futuro aumento de capital
22 (a)
95 ras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determi- dos e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
Total do passivo não circulante
81.463
79.533 nados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resul- quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
Total dos passivos
99.291 100.805 tado. 6 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida
Capital social
16 (a)
43.243
43.243 contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apre- ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos
Prejuízos acumulados
16 (b)
(2.921) sentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 financeiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instruReserva de lucros
16 (b)
3.380
- Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O mentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e
Total do patrimônio líquido
46.623
40.322 grupo de contas a receber e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depóTotal do passivo e patrimônio líquido
145.914 141.127 inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passi- sitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações
vos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um monDemonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a me- tante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança
(em milhares de Reais)
nos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de finan- de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do
Nota
2021
2020
ciamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao va- imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
Receita operacional líquida
17
24.516
12.101 lor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação
Serviço de terceiros
(35)
(21) resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
Indenização
1.2
658
- aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequenCompra de energia
18
(1.655)
(7.266) significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da opera- tes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
Tarifa de uso do sistema de transmissão
19
(2.017)
(1.334) ção. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) DeDepreciação
11
(4.257)
(2.888) - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensura- preciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo
Seguro
(501)
(84) do: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método
Outros
(389)
(20) abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no
Custos operacionais
(8.196) (11.613) patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados sub- resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovolLucro bruto
16.320
488 sequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude taica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são
Serviços de terceiros
(380)
(108) o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móOutros
(1)
(27) os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período veis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Despesas operacionais
(381)
(135) de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo finan- - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariaResultado antes das despesas financeiras
15.939
353 ceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a mente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos
Receitas financeiras
209
59 seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
Despesas financeiras
(7.960)
(2.653) um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para rece- considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
Despesas financeiras líquidas
20
(7.751)
(2.594) ber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor
Resultado antes dos impostos
8.188
(2.241) específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de prin- presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais
Imposto de renda e contribuição social correntes
(835)
(384) cipal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos
Imposto de renda e contribuição social
21
(835)
(384) mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for de- e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da admiLucro (prejuizo) líquido do exercício
7.353
(2.625) signado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de ne- nistração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O
gócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa con- imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
Demonstrações do resultado abrangente
tratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acresExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
2021
2020
principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
7.353
(2.625) de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
Outros resultados abrangentes
- negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar altera- o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base neResultado abrangente total do exercício
7.353
(2.625) ções subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é gativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao
feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classifica- imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incerDemonstrações dos fluxos de caixa
dos como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito tos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, são contabilizaExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Compa- dos de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro. (a) Despesas de imNota
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
7.353
(2.625) nhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra for- posto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto
ma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJO- corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
Ajustes para:
- Depreciação
11
4.257
2.888 RA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasa- tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
mento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
- Juros, correção monetária e custo
de transação sobre financiamento
7.059
2.443 do modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
18.669
2.706 modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou reisso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações cebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários
6.003 são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
- Contas a receber
10
(7.372) (2.179) políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático des- Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
- Outros ativos
(812)
(118) sas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administra- critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em
- Fornecedores
(6.550) 14.605 ção tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva
- Impostos e contribuições a recolher
969
534 de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de
- ICMS a recolher
1
1 dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas espe- um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as pro- Contas a pagar com partes relacionadas
4.087
- radas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ati- visões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa
- Contas a pagar
824
- vos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administra- futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado
Caixa gerado pelas atividades operacionais
9.816
21.552 ção da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(406)
(195) negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a ma- esperada - A provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando apliFinanciamento - pagamento de juros
13
(7.358) (1.316) neira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio cável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para
são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja recuperação é consiCaixa líquido gerado
das atividades operacionais
2.052
20.041 dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequên- derada improvável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão
cia, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(49)
(147) anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futu- tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de paAdiantamento para futuro aumento de capital
22 (a)
(95)
- ras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que gamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas.
Imobilizado
(629) (20.418) não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas toCaixa utilizado nas atividades de investimento
(773) (20.565) de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Compa- das as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
nhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A receita é recoFluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos - captação
13
4.800 desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo nhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é transferido
Custo de transação
(1.097)
- por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receita é mende caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros - surada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela entrega
Caixa líquido (utilizado) proveniente
das atividades de financiamento
(1.097)
4.800 Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita é apreAumento líquido em caixa e equivalente de caixa
182
4.276 financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma con- sentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis citadas.
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
7.273
2.997 traprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre (ACL), onde
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
7.455
7.273 ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pe- a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação de preços e
los outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquiNotas explicativas às demonstrações financeiras
dez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Compa- condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adicionalmente, a
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
nhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre, no ambiente
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV II S.A. (“Compa- de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço de Liquidação
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor justo da contraestá estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma prestação a receber no momento em que a transação ocorre. 6.9 Receitas e
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que
e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Reno- fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta- desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estiváveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos mados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor conS.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos tábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeinº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa- ro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide
Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problea implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin- mas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receiJoão do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade insta- cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma ta de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
lada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação deuma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o pois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas
A energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma séa implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do rie de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiUFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com ro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas
de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproxi- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir
madamente onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os
subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assina- e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados sub- custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um
do no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram sequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações apliconcluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo cam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amor- contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela prisão: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) Celeo São João do tizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido meira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das
Piauí FV III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); (d) por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no des- acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriaFV VI S.A. (SJP VI). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de reconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a do. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que
2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão
usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das ativi- receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não
dades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto
em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu- significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de
demonstrado no quadro a seguir.
mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimo- aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: ReLucros
Danos
niais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor ceitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Escessantes
materiais
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em
Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658 que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos
Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658 investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii)
Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658 são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classifica- Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido
Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658 ção, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financei- relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (AlteraCeleo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658 ros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. ções CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão
Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658 Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser forneci39.132
3.948 do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um de- das, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstra2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações rivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos finan- ções financeiras apenas para fins ilustrativos.
2021
2020
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas ceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líqui- 8 Caixa e equivalentes de caixa
165
33
no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela direto- do, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros Conta corrente
(a)
7.290
7.240
ria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o méto- Operações compromissadas
7.455
7.273
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações do de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são recorelevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento tam- (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração bém é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos finan- sadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas de- ceiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com venmonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcio- contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia cimento em janeiro de 2022. 9 Títulos e valores mobiliários: Para fins de
nal da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contra- garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período de amortizajulgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Adminis- todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ção do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”,
tração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos valores equivalentes a 2,70% do saldo total efetivamente desembolsado. Em
contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém 31 de dezembro de 2021 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julga- o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do
mentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são re- transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou banco BNB. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos fedeconhecidas prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1) substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses rais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de desDepreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financei- pesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 2,8% (1,32%
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o ros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obriga- em 31 de dezembro de 2020).
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV II S.A.
CNPJ nº 30.432.072/0001-79

Total
Em 31 de dezembro de 2019
93.875
Adições
21.721
Transferência devido a
entrada em operação
115.576
20 (115.596)
Transferência de
parte relacionada
(a)
17.150
- 17.150
Depreciação
(2.888)
(2.888)
Em 31 de dezembro de 2020
129.838
20
- 129.857
Transferência de
parte relacionada
(a)
4.087
4.087
Outros
(b)
(3.458)
(3.458)
Depreciação
(4.257)
(4.257)
Em 31 de dezembro de 2021
126.209
20
- 126.229
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
133.354
(7.145) 126.209 129.838
Instalações
20
20
133.354
(7.145) 126.229 129.858
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são
estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de
análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
12 Fornecedores
2021
2020
Materiais e serviços
(a)
1.407
7.102
Parte relacionada
(b)
12.556
13.411
13.963
20.513
(a) Redução refere-se ao encerramento da construção do parque fotovoltaico.
(b) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
60.221
53.002
Captação
4.800
Juros
7.734
3.746
Amortização - juros
(7.358) (1.316)
Custo de transação
(1.922)
(43)
Amortização - custo de transação
150
32
Financiamento
(a)
60.597
60.991
Custo de transação
(b)
(1.772)
(770)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
58.825
60.221
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 58.391. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 à julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento
dos juros durante período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando a
pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.011
344
Não circulante
57.814
59.877
58.825
60.221
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.587
Em 2024
1.801
Em 2025
2.050
A partir de 2026
52.376
57.814
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor
dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial,
ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e
expressa anuência do BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b)

Refere-se aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e
consultores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher:
No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do Governo do Estado do
Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no
Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de
alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e de importação
do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação,
geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo
imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31 de dezembro
de 2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingente: Em
31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possui processos com
chances prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital
social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de
R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis. (b) Reserva
de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do
lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$ 222. ii. Reserva de
retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações
para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$
3.158. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos
dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma
do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado
foi de R$ 1.053.
17 Receita operacional líquida
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
17.716
12.470
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
977
90
Indenização
(a)
6.752
Receita bruta
25.445
12.560
PIS
(165)
(82)
COFINS
(764)
(377)
Deduções da receita
(929)
(459)
24.516
12.101
(a) O montante de R$ 6.752 é referente a indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicatia 1.2.
18 Compra de energia
2021
2020
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.653) (6.860)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(2)
(406)
(1.655) (7.266)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia voltar a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado PLD. (b)
Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo da CCEE,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Neste
ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação,
limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas
2021
2020
Rendimento de aplicação financeira
209
58
Outras receitas
1
Receitas financeiras
209
59
Juros do financiamento
(7.719) (2.443)
Outras despesas
(241)
(210)
Despesas financeiras
(7.960) (2.653)
(7.751) (2.594)
21 Imposto de renda
2021
2020
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
25.445 25.445 12.560 12.560
Percentual de presunção
da receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
Receita financeira
209
209
59
59
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.245
3.263
1.064
1.566
(539)
(296)
(243)
(141)
22 Transações com partes relacionadas
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
95
95
Devolução a Celeo Renováveis
(95)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
95
Em 30 de setembro de 2021 a SJP II efetuou a devolução do AFAC para a
Celeo Redes Transmissão e Renováveis.
(b) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP III
21.237
17.150
21.237
17.150
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico. Durante os exercícios de 2021 e 2020 foram transferidos para o
imobilizado R$ 4.087 e R$17.150 respectivamente, referente aos bens de uso
comum.Veja nota explicativa 11 (b).
(c)Transações comerciais
Contas a receber
2021
2020
SJP III
(i)
892
113
892
113
Contas a pagar
2021
2020
Elecnor do Brasil Ltda.
(ii)
11.980
11.979
Celeo Redes
(iii)
576
577
Celeo Redes - AFAC
(iv)
855
12.556
13.411
i. Refere-se a despesas que a SJP II pagou para SJP III. ii. Refere-se ao
saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1,
devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se
a despesas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela
Celeo Redes quando era controladora da Companhia. (d) Remuneração da

administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição
de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma
vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes
Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação
dos administradores em todas as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a
emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de
adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações
envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(1.140)
(855)
(570)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.372
2.529
1.686
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços
de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de
fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa,
títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base
recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode
ter acesso na data de mensuração; (ii) nível 2 - são informações, que não
os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - são informações não observáveis para
o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados
no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 24 Coronavírus
(COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como
uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de
medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em
outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas
em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as
cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando
em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da
disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade
da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID19, bem como
não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia.
25 Cobertura de seguros: A Companhia possui como política a contratação
de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia possui cobertura
de seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado
de R$ 150.000 e 100.000, respectivamente. 26 Eventos subsequentes: (a)
Recebimento de indenização - A indenização do seguro referente ao incidente descrito na nota explicativa 1.2, foi recebida em 24 de fevereiro de 2022
no montante de R$ 6.752 e R$ 658. (b) Liberação de subcredito - Em 10 de
março de 2022 o BNB liberou R$ 9.089 referente ao saldo remanescente de
financiamento, conforme nota explicativa 13 (a).

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da Celeo São João do Piauí FV II S.A. - Rio
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV II S.A. (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí
FV II S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 Companhia 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
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 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
Companhia. - 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7

10 Contas a receber
A vencer
Acima de 3 meses
A abertura do saldo da rubrica está detalhada abaixo.
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
Indenização
11 Imobilizado

Central
Fotovol- Instataica
lações
-

2021
9.551
9.551

2020
1.537
642
2.179

2021
1.875
924
6.752
9.551
Bens em
construção
93.875
21.721

2020
1.481
698
2.179

Francisco Antolin Chica Padilla
Diretor

Bruno Marcell S. M. Melo
Contador CRC-RJ 111193/O-8
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV III S.A.
CNPJ nº 30.486.042/0001-45
Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Companhia”), em atenLucros cessantes
Danos materiais
6.750
658
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.752
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.769
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Companhia”), Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.069
658
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janei- Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.062
658
ro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.730
658
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
39.132
3.948
Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A.
(c) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(“Celeo Redes”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação a Companhia recebeu o valor total de R$ 24.918 mil (R$ 1.530 mil em 2020) a título de adiantamento para futuro
Emergencial do BNB - Em virtude do cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no Programa de aumento de capital. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer inforRepactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia mações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro)
realizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia realizou diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores,
o pagamento dos juros no mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro no parque fotovoltáico - Em julho entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria:
de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, oca- Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram
sionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a segurado- e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos
ra e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir. auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí quente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados
FV VI S.A. (SJP VI). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é
Nota
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
8
169
76 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
Contas a receber
10
13.145
1.909 usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das ativi- classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado
Impostos a recuperar
3.349
84 dades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR
Outros ativos
1.478
67 em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensuTotal do ativo circulante
18.141
2.136 demonstrado no quadro a seguir.
rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa
Lucros
Danos
Contas a receber com partes relacionadas
24 (b) 106.187
85.749
de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer
cessantes
materiais
Títulos e valores mobiliários
9
1.835
1.781
6.750
658 ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
Total do realizável a longo prazo
108.022
87.530 Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.752
658 (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece
Direito de uso
11 (a)
6.160
5.687 Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.769
658 um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
Imobilizado
12
132.189 141.639 Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.069
658 expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebiTotal do imobilizado + intangível
138.349 147.326 Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.062
658 mento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tranTotal do ativo não circulante
246.371 234.856 Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.730
658 sação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
Total do ativo
264.512 236.992 Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
39.132
3.948 ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem
Fornecedores
13
49.805
52.883
Financiamento
14
1.144
341 2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
Impostos e contribuições a recolher
15
1.629
1.508 financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A CompaPassivo de arrendamento
11 (b)
538
538 no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela direto- nhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço paOutros passivos
1.035
12 ria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis trimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios
Total do passivo circulante
54.151
55.283 da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desrecoFinanciamento
14
64.521
66.888 relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão nhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo
Passivo de arrendamento
11 (b)
6.259
5.690 sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A
ICMS a recolher
16
8.707
5.923 sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons- Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
Adiantamento para futuro aumento de capital
24 (a)
91.236
66.318 trações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialTotal do passivo não circulante
170.723 144.819 Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, mente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos terTotal dos passivos
224.874 200.102 exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamen- mos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um
Capital social
18 (a)
43.243
43.243 tos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utili- passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestaPrejuízos acumulados
18 (b)
(3.605) (6.353) zou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis ção paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passiTotal do patrimônio líquido
39.638
36.890 e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta- vos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou
Total do passivo e patrimônio líquido
264.512 236.992 dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanrevisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro prospectivamente. (a) Nota explicativa 12 - Imobilizado - (a.1) Depreciação direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
(em milhares de Reais)
- A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza- liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo siNota
2021
2020
do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear multaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia
Receita operacional líquida
24.665
12.114 baseado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercíPessoal
(652)
(291) recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme cios apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes
Material
(286)
(23) nota explicativa 12, a Administração realizou o teste por redução ao valor recu- de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de
Serviço de terceiros
(1.052)
(237) perável. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi estimado curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamenIndenização
1.2
658
- com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um inCompra de energia
20
(1.456) (7.357) uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor significante risco de mudança de valor. 6.3 Imobilizado - (a) ReconhecimenTarifa de uso do sistema de transmissão
21
(2.017) (1.334) contábil e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi to e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico
Depreciação
12
(4.212) (3.151) reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram de aquisição ou construção, que inclui os custos dos empréstimos capitalizaSeguro
(507)
(86) preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru- dos, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
Aluguel
(227)
(60) mentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Princi- redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subseOutros
(996)
(234) pais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descri- quentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável
Custos operacionais
(10.747) (12.773) tas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos
Lucro bruto
13.918
(659) demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos fi- pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar
Serviços de terceiros
(603)
(133) nanceiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimaOutros
(352)
(337) a receber e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A deDespesas operacionais
(955)
(470) em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são preciação é reconhecida no resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobiResultado antes das despesas financeiras
12.963
(1.129) reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposi- lizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composReceitas financeiras
77
32 ções contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um to por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3)
Despesas financeiras
(9.497) (3.849) contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significati- veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor
Despesas financeiras líquidas
22
(9.420) (3.817) vo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo
Resultado antes dos impostos
3.543
(4.946) para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O
Impsoto de renda e contribuição social corrente
(795)
(374) custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis- ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calImposto de renda e contribuição social
23
(795)
(374) são. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de fi- culado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às deLucro (Prejuizo) líquido do exercício
2.748
(5.320) nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classifica- monstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determição e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimen- nação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consiDemonstrações do resultado abrangente
to inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo deração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJO- casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises
2021
2020
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
2.748
(5.320) RA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao efetuadas e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 ImposOutros resultados abrangentes
- VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao re- to de renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuiResultado abrangente total do exercício
2.748
(5.320) conhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios ção social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são calculados
para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro
Demonstrações dos fluxos de caixa
afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação pos- tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro triExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
terior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao butável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compenNota
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
2.748
(5.320) como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicáAjustes para:
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contra- vel, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social,
- Depreciação - direito de uso
11
177
169 tuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de
- Depreciação
12
4.212
3.151 caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre
- Juros, correção monetária e custo
valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes
de transação sobre financiamento
22
9.509
3.221 se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado
- Arrendamento - juros
11
524
627 ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos
17.170
1.848 tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos corVariações em:
ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, rentes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo
- Contas a receber
10
(11.236) (1.909) fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a
- Contas a receber partes relacionadas
(20.438)
- principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um ins- serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apura- Impostos a recuperar
(3.265)
(62) trumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia ção, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas
- Despesas pagas antecipadamente
35 pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados
- Outros ativos
(1.421)
(3) justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investi- somente se certos critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são
- Direito de uso
(650)
- mento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação
- Fornecedores
13
(3.078) 12.710 custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for
- Impostos e contribuições a recolher
661
167 como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de for- provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação.
- ICMS a recolher
16
2.784
39 ma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos
- Outros ativos e passivos
1.025
(2) para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaCaixa gerado pelas atividades operacionais
(18.448) 12.823 eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra liações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(540)
(197) forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A para perda de crédito esperada - A provisões para perda de crédito esperada
Financiamentos - pagamento de juros
14
(9.830) (1.183) Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
(28.818) 11.443 um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira Administração para cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja
Fluxo de caixa das atividades de investimento
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. recuperação é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálTítulos e valores mobiliários
9
(54)
(430) As informações consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados culo da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Imobilizado
12
5.260 (39.932) para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comCaixa proveniente (utilizado)
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção portamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das
das atividades de investimento
5.206 (40.362) de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de
Financiamentos - captação
14
15.300 duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realiza- 2021 e 2020 a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A reCusto de transação
14
(1.213)
- ção de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho ceita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é
24.918
530 da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os ris- transferido para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receiAdiantamento para futuro aumento de capital
24 (a)
Caixa líquido proveniente
cos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro ta é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
das atividades de financiamento
23.705
15.830 mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita
Aumento (redução) líquido
gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exem- é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis
em caixa e equivalentes de caixa
93 (13.089) plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos flu- citadas. A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
76
13.165 xos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
169
76 vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais ven- de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adiciodas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos fi- nalmente, a Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre,
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
nanceiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreco- no ambiente de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
nhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o re- de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor
Prejuízo
Total do
conhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros man- justo da contraprestação a receber no momento em que a transação ocorre.
Capital
(lucro)
patrimônio tidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são
Social acumulado
líquido
no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros
Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
(1.033)
42.210 financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são so- efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
Prejuizo do exercício
(5.320)
(5.320) mente pagamentos de principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro
Saldo em 31 de dezembro de 2020
43.243
(6.353)
36.890 ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do
Lucro líquido do exercício
2.748
2.748 inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinhei- passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de
Saldo em 31 de dezembro de 2021
43.243
(3.605)
39.638 ro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto du- juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. rante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo.
de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), as- No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de
Notas explicativas às demonstrações financeiras
sim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contra- juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
tuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somen- de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV III S.A. (“Compa- te pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetiestá estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa vas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: (i) eventos contin- 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 gentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; (ii) termos destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para
e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Reno- que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pa- cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam
váveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil gamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos que limitam o acesso da quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimenS.A. (“Celeo Redes”). A Companhia apresenta capital circulante negativo de Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na to de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alteraR$ 36.010 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 53.147 em 31 de dezembro de performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o crité- ções aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de
2020) devido, principalmente, ao sinistro citado anteriormente. Em decorrên- rio de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento repre- 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas
cia da indisponibilidade da operação, a Companhia suspendeu o pagamento sente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação
dos saldos a pagar da obra, com respaldo legal da cláusula de contratos com valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros
fornecedores que possibilitam reter parte do saldo devedor até a regulariza- pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo fi- acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriação da capacidade de geração de energia. Em virtude do cenário de pande- nanceiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do do. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que
mia, a Companhia foi enquadrada no Programa de repactuação emergêncial contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que re- todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão
do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e teve o pagamento do principal presente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não
suspenso durante o exercício de 2020. No entendimento da Administração, a pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acu- se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto
geração de caixa da Companhia é suficiente para quitar suas obrigações de mulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de
curto prazo, pois os acionistas oferecem suporte financeiro, quando necessá- o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Rerio, para a Companhia. 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas - iv.1 ceitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Esnº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente trutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em
Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos
a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amortizado - Esses de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii)
João do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido
e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e uma método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impair- relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alteraunidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. A ment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reco- ções CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão
energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é re- efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecimodalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê conhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA - Esses ativos das, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstraa implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calcula- ções financeiras apenas para fins ilustrativos.
2021
2020
UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora da utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impair- 8 Caixa e equivalentes de caixa
169
38
de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproxi- ment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhe- Conta corrente
38
madamente onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a cidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é re- Operações compromissadas
169
76
subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assina- classificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses
do no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são 9 Títulos e valores mobiliários: Para fins de garantia da operação do contraconcluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente to de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil, a Companhia precisa
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resul- manter durante todo o período de amortização do financiamento, recursos em
são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) Celeo São João do tados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do
Piauí FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); (d) resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subse- saldo total do financiamento. Em 31 de dezembro de 2021 a totalidade dos
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recursos estão aplicados no fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC
FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A Composição da carteira está
dividida em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo
em 2021 foi de 2,8% (1,32% em 31 de dezembro de 2020).
10 Contas a receber
2021
2020
A vencer
13.145
1.472
Acima de 3 meses
437
13.145
1.909
A abertura do saldo do contas a receber está detalhada abaixo.
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
1.841
1.481
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
585
428
Indenização
10.719
13.145
1.909
11 Direito de uso e passivo de arrendamento: A Companhia possui contrato
de arrendamento referente ao terreno do parque fotovoltaico com duração de
35 anos.
(a) Direito de uso
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
5.687
5.554
Depreciação
(177)
(169)
Remensuração do contrato
650
302
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
6.160
5.687
(b) Passivo de arrendamento
2021
2020
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
6.228
5.975
Juros
524
627
Contraprestação paga
(605)
(676)
Remensuração do contrato
650
302
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
6.797
6.228
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
538
538
Não circulante
6.259
5.690
6.797
6.228
O vencimento das parcelas do passivo de arrendamento está detalhado
abaixo:
2021
Menos de um ano
742
Entre um e cinco anos
2.968
Mais de cinco anos
3.087
6.797
Central
Bens em
Fotovol- Insta- constru12 Imobilizado
taica
lações
ção
Total
Em 31 de dezembro de 2019
- 190.607 190.607
Adições
39.932 39.932
Transferência devido a
entrada em operação
141.091 3.699 (144.790)
Transferência de
parte relacionada
(a)
- (85.749) (85.749)
Depreciação
(3.096)
(55)
(3.151)
Em 31 de dezembro de 2020
137.995 3.644
- 141.639
Adições
25.387
22
- 25.409
Transferência de
parte relacionada
(a)
(20.438)
- (20.438)
Outros
(b)
(10.209)
- (10.209)
Depreciação
(4.212)
(4.212)
Em 31 de dezembro de 2021
128.523 3.666
- 132.189
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que são compartilhados com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 24 (b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
135.831
(7.308) 128.523 137.995
Instalações
3.721
(55)
3.666
3.644
139.552
(7.363) 132.189 141.639
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são
estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de
análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
13 Fornecedores
2021
2020
Materiais e serviços
(a)
11.300
18.870
Partes relacionadas
(b)
38.505
34.013
49.805
52.883
(a) Redução refere-se ao encerramento da construção do parque fotovoltaico.
(b) Veja nota explicativa 22 (c).
14 Financiamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
67.229
49.230
Captação
15.300
Juros
10.249
3.852
Amortização - juros
(9.830) (1.183)
Custo de transação
(2.140)
Amortização - custo de transação
157
30
Financiamento
(a)
68.362
67.943
Custo de transação
(b)
(2.697)
(714)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
65.665
67.229
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 15.300. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento
dos juros durante período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando a
pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.144
341
Não circulante
64.521
66.888
65.665
67.229
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.919
Em 2024
2.178
Em 2025
2.479
A partir de 2026
57.945
64.521
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor
dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial,
ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e
expressa anuência do BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b)
Refere-se aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e
consultores financeiros para obtenção do financiamento.
15 Impostos e contribuições a recolher
2021
2020
ICMS
413
761
IPI
255
255
ISS
70
Imposto de renda
413
119
Constribuição social
175
63
INSS
10
9
Cofins
266
93
Outros
97
138
1.629
1.508
16 ICMS a recolher: No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do

Governo do Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do
regime especial previsto no Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008.
O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição
interestadual e de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica,
para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O
ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31 de dezembro de 2034, o que ocorrer primeiro. 17 Provisão
e passivo contingente: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia
não possui processos com chances prováveis e possíveis de perda. 18 Patrimônio líquido: (a)Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
capital social integralizado é de R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela
Celeo Renováveis. (b) Prejuízo acumulado - Em 31 de dezembro de 2021 a
Companhia apresentou lucro de R$ 2.748 e foi utilizado para absorver parte
dos prejuízos acumulados.
19 Receita operacional líquida
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
17.805
12.510
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
1.026
63
Indenização
(a)
6.769
Receita bruta
25.600
12.573
PIS
(167)
(82)
COFINS
(768)
(377)
Deduções da receita
(935)
(459)
24.665
12.114
(a) O montante de R$ 6.769 é referente à indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicativa 1.2.
20 Compra de energia
2021
2020
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.455) (6.864)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(1)
(493)
(1.456) (7.357)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia voltar a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado PLD. (b)
Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo da CCEE,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Neste
ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação,
limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 21 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
22 Despesas financeiras líquidas
2021
2020
Rendimento de aplicação financeira
77
31
Outras receitas
1
Receitas financeiras
77
32
Financiamento - Juros
(8.599) (2.652)
Financiamento - amortização do custo
(157)
(30)
Arrendamento - juros
(524)
(627)
Outras despesas
(217)
(540)
Despesas financeiras
(9.497) (3.849)
(9.420) (3.817)
23 Imposto de renda
2021
2020
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
25.600
25.600
12.573
12.573
Percentual de presunção
da receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
Receita financeira
77
77
31
31
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.125
3.149
1.037
1.539
(509)
(286)
(235)
(139)
24 Transações com partes relacionadas
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
66.318
65.788
Celeo Renováveis - aporte
(i)
24.918
1.530
Celeo Renováveis - resgate
(1.000)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
91.236
66.318
Em 2021 a Companhia recebeu R$ 24.918 (R$ 1.530 em 2020) a título de
AFAC da Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A.
(b) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP I
21.237
17.150
SJP II
21.237
17.150
SJP III
21.237
17.150
SJP IV
21.237
17.150
SJP V
21.237
17.150
SJP VI
21.237
17.150
106.185
85.749
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico.
(c) Transações comerciais
2021
2020
Elecnor do Brasil Ltda.
(i)
29.027
28.432
Celeo Redes
(ii)
1.172
1.172
Celeo Redes
(iii)
3.846
3.845
SJP I
(iv)
892
113
SJP II
(iv)
892
113
SJP IV
(iv)
892
113
SJP V
(iv)
892
113
SJP VI
(iv)
892
113
38.505
34.013
i. Refere-se ao saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota
explicativa 1, devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. ii.
Refere-se despesas pagas pela Celeo Redes. iii. Refere-se ao AFAC realizado
pela Celeo Redes quando era controladora da Companhia. iv. Refere-se a
despesas pagas pela demais geradoras. (d) Remuneração da administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma vez que os

mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes Brasil S.A. e
outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação dos administradores em todas as empresas do grupo. 25 Gestão de riscos financeiros: (a)
Considerações gerais e políticas - A Companhia administra seus capitais
investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e maximizar o
retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais
como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv).
A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo
nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A Companhia
administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus
negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às
outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para adequar sua
estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a emissão de
novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de adequação
de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo
da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço,
que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Companhia
possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de crédito
refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido ao não
cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco
de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito
é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do
não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para
reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a
Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação
regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento.
iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem como
objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições
financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira
linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(234)
(175)
(117)
Passivo de arrendamento Aumento do IPCA
390
292
195
Financiamento
Aumento do IPCA
3.763
2.822
1.881
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços
de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de
fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa,
títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base
recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode
ter acesso na data de mensuração; (ii) nível 2 - são informações, que não
os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - são informações não observáveis para
o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados
no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 26 Coronavírus
(COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como
uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de
medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em
outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas
em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as
cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando
em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da
disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade
da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID19, bem como
não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia.
27 Cobertura de seguros: A Companhia possui como política a contratação
de seguros para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia possui cobertura
de seguros de danos materiais e lucros cessantes no valor limite combinado
de R$ 150.000 e 100.000, respectivamente. 28 Eventos subsequentes: (a)
Recebimento de indenização - A indenização do seguro referente ao incidente descrito na nota explicativa 1.2, foi recebida em 24 de fevereiro de 2022
no montante de R$ 6.769 e R$ 658. (b) Liberação de subcredito - Em 11 de
março de 2022 o BNB liberou R$ 2.380 referente ao saldo remanescente de
financiamento, conforme nota explicativa 13 (a).

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da Celeo São João do Piauí FV III S.A. Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da
Celeo São João do Piauí FV III S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí
FV III S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 Companhia 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
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-

lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 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
Companhia. - 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-100983/O-7

Francisco Antolin Chica Padilla
Diretor

Bruno Marcell S. M. Melo
Contador CRC-RJ 111193/O-8
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV IV S.A.
CNPJ nº 30.425.445/0001-84
Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Companhia”), em atenLucros cessantes
Danos materiais
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Companhia”), Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
- RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo
39.132
3.948
Redes”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação Emergen- 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus aciocial do BNB - Em virtude do cenário de pandemia em 2020, a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou nistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com manapenas o pagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia voltou a realizar dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a práo pagamento dos juros no mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro do parque fotovoltáico - Em julho tica dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às
de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, oca- disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca
sionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a segurado- das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
ra e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir. sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
8
5.359
10.080
Títulos e valores mobiliários
9 (i)
4.267
Contas a receber
10
8.943
1.844
Outros ativos
1.043
146
Total do ativo circulante
19.612
12.070
Títulos e valores mobiliários
9 (ii)
2.050
1.621
Total do realizável a longo prazo
2.050
1.621
Imobilizado
11
120.742 123.827
Total do imobilizado + intangível
120.742 123.827
Total do ativo não circulante
122.792 125.448
Total do ativo
142.404 137.518
Fornecedores
12
11.474
17.000
Financiamento
13
1.021
348
Impostos e contribuições a recolher
1.136
570
Dividendos a pagar
16 (b)
632
Outros passivos
941
Total do passivo circulante
15.204
17.918
Financiamento
13
58.477
60.551
Contas a pagar com partes relacionadas
22 (b)
21.237
17.150
ICMS a recolher
14
2.315
2.315
Total do passivo não circulante
82.029
80.016
Total dos passivos
97.233
97.934
Capital social
16 (a)
43.143
43.143
Prejuízos acumulados
16 (b)
(3.559)
Reserva de lucros
16 (b)
2.028
Total do patrimônio líquido
45.171
39.584
Total do passivo e patrimônio líquido
142.404 137.518
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Receita operacional líquida
17
22.442
10.979
Serviço de terceiros
(74)
(19)
Indenização
1.2
658
Compra de energia
18
(1.284) (6.708)
Tarifa de uso do sistema de transmissão
19
(1.809) (1.350)
Depreciação
11
(4.066) (2.907)
Outros
(816)
(249)
Custos operacionais
(7.391) (11.233)
Lucro bruto
15.051
(254)
Serviços de terceiros
(294)
(115)
Outros
(7)
(23)
Despesas operacionais
(301)
(138)
Resultado antes das despesas financeiras
14.750
(392)
Receitas financeiras
301
98
Despesas financeiras
(8.034) (2.627)
Despesas financeiras líquidas
20
(7.733) (2.529)
Resultado antes dos impostos
7.017 (2.921)
Imposto de renda e contribuição social correntes
(799)
(372)
Imposto de renda e contribuição social
21
(799)
(372)
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
6.218
(3.293)
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
2021
2020
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
6.218
(3.293)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
6.218
(3.293)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2021
2020
Lucro/Prejuizo líquido do exercício
6.218
(3.293)
Ajustes para:
- Depreciação
11
4.066
2.907
- Juros, correção monetária e custo
de transação sobre financiamento
7.130
2.467
17.414
2.081
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários
(4.267) 15.007
- Contas a receber
(7.099) (1.844)
- Outros ativos
(897)
(140)
- Fornecedores
(5.526) 10.680
- Impostos e contribuições a recolher
1.032
651
- Contas a pagar com partes relacionadas
4.087
- Outros passivos
942
Caixa gerado pelas atividades operacionais
5.686
26.435
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(466)
(173)
Financiamentos - pagamento de juros
13
(7.428) (1.376)
Caixa líquido (utilizado) gerado
nas atividades operacionais
(2.208) 24.886
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(429)
(98)
Imobilizado
(981) (19.363)
Caixa (utilizado) nas atividades de investimento
(1.410) (19.461)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos - captação
13
3.000
Custo de transação
13
(1.103)
Caixa líquido (utilizado) proveniente
das atividades de financiamento
(1.103)
3.000
(Redução) aumento líquido
em caixa e equivalentes de caixa
(4.721)
8.425
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10.080
1.655
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
5.359
10.080
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e
está estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021
e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil
S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão
nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de
Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo
a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São
João do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e
uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW.
A energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê
a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina
UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora
de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a
subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram
concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico
são: (a) Celeo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (b) Celeo São João do
Piauí FV III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (d)
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí
FV VI S.A. (SJP VI). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de
2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das
usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e
em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme
demonstrado no quadro a seguir.
Lucros
Danos
cessantes
materiais
Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
39.132
3.948
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração
na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas
contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas.
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1)
Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico,

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Capital
Reservas de lucros
Prejuízo (lucro)
Total do
Nota
Social
Legal
Retenção de lucros
acumulado
patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.143
(266)
42.877
Prejuizo do exercício
(3.293)
(3.293)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
43.143
(3.559)
39.584
Lucro líquido do exercício
6.218
6.218
Reserva legal
16 (b)
133
(133)
Dividendos mínimos obrigatórios
16 (c)
(632)
(632)
Retenção de lucros
16 (b)
1.895
(1.895)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
43.143
133
1.895
45.171
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
conforme nota explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao
valor recuperável. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi
estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados
(valor em uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o
seu valor contábil e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas
contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1
Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O
grupo de contas a receber e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna
parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do
resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros
- No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento
patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude
o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de
um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas
específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é
mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de
principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial
de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é
feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito
acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação
do modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as
políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção
de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração
dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de
negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio
são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo
dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que
não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas,
de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com
desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo
por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado
ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que
poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma
que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia
considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos
fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos
que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor
do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais
(que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos
e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo
amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido
por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca
são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio
do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém
o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que
transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de

caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a
valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos
financeiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e
Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações
de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança
de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método
linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no
resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são
depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos
e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao
imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em
função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva
que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de
um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa
futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado
e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito
esperada - A provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para
cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão
para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia
tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas.
As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é transferido
para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela entrega
de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis citadas.
A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre (ACL), onde
a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação de preços e
condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adicionalmente, a
Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre, no ambiente
de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço de Liquidação
da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que a transação ocorre. 6.9 Receitas e
despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no
resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide
sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas
de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no
valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas
demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir
um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os
custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um
contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das
alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros
acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que
todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão
concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não
se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de
aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em
Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos
de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii)
Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido
relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão
efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
Conta corrente
134
71
Operações compromissadas
(a)
5.225
10.009
5.359
10.080
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com vencimento em janeiro de 2022. 9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante - A
Companhia estruturou seus recursos por meio de CDB atrelado ao Depósito
Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 100,20% do DI com vencimento em janeiro de 2022.
ii. Não circulante
2021
2020
CDB
(a)
380
Reserva BNB
(b)
1.670
1.620
2.050
1.620
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de CDB atrelado ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 100,20% do DI com vencimento em janeiro
de 2023. (b) Para fins de garantia da operação do contrato de financiamento
com o Banco do Nordeste do Brasil, a Companhia precisa manter durante
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todo o período de amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do saldo total do
financiamento. Em 31 de dezembro de 2021 os recursos estão aplicados no
fundo de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado
DI” do banco BNB. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos
federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de
despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 3,49%
(1,32% em 31 de dezembro de 2020).
10 Contas a receber
2021
2020
A vencer
8.943
1.392
Acima de 3 meses
452
8.943
1.844
A abertura do saldo da rubrica está detalhada abaixo.
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
1.693
1.339
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
1.181
505
Indenização
6.069
8.943
1.844
11 Imobilizado
Central
Bens em
Fotovol- Insta- construtaica
lações
ção
Total
Em 31 de dezembro de 2019
88.847 88.847
Adições
20.737 20.737
Transferência devido a
entrada em operação
109.187
398 (109.584)
Transferência de
parte relacionada
(a)
17.150
- 17.150
Depreciação
(2.907)
(2.907)
Em 31 de dezembro de 2020
123.430
398
- 123.827
Adições
Transferência de
parte relacionada
(a)
4.087
4.087
Outros
(3.106)
(3.106)
Depreciação
(4.066)
(4.066)
Em 31 de dezembro de 2021
120.345
398
- 120.742
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22(b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
127.317
(6.973) 120.345 123.430
Instalações
398
398
398
127.715
(6.973) 120.742 123.827
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são
estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de
análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
12 Fornecedores
2021
2020
Materiais e serviços
(a)
1.958
6.629
Parte relacionada
(b)
9.516
10.371
11.474
17.000
(a) Redução refere-se ao encerramento da construção do parque fotovoltaico.
(b) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
60.899
55.483
Captação
3.000
Juros
7.808
3.841
Amortização - juros
(7.428) (1.376)
Custo de transação
(1.934)
(82)
Amortização - custo de transação
153
33
Financiamento
(a)
61.280
61.722
Custo de transação
(b)
(1.781)
(823)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
59.498
60.899
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 59.055. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 à julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento
dos juros durante período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando a
pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.021
348
Não circulante
58.477
60.551
59.498
60.899
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.644
Em 2024
1.866
Em 2025
2.125
A partir de 2026
52.842
58.477
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. - Rio
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí FV
IV S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor
dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial,
ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e
expressa anuência do BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b)
Refere-se aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e
consultores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher:
No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do Governo do Estado do
Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no
Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de
alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e de importação
do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação,
geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo
imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31 de dezembro
de 2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingente: Em
31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possui processos com
chances prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital
social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de
R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis. (b) Reserva de
lucros - iii. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do
lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$ 133. iv. Reserva
de retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações
para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$
1.895. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos
dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma
do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado
foi de R$ 632.
17 Receita operacional líquida
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
16.167
11.292
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
1.056
103
Indenização
(a)
6.069
Receita bruta
23.292
11.395
PIS
(151)
(74)
COFINS
(699)
(342)
Deduções da receita
(850)
(416)
22.442
10.979
(a) O montante de R$ 6.069 é referente a indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicatia 1.2.
18 Compra de energia
2021
2020
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.277) (6.141)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(7)
(567)
(1.284) (6.708)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia voltar a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado PLD. (b)
Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo da CCEE,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Neste
ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação,
limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas
2021
2020
Rendimento de aplicação financeira
301
95
Outras receitas
3
Receitas financeiras
301
98
Juros do financiamento
(7.808) (2.467)
Outras despesas
(226)
(160)
Despesas financeiras
(8.034) (2.627)
(7.733) (2.529)
21 Imposto de renda
2021
2020
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
23.292
23.292
11.395
11.395
Percentual de presunção
receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
22daFinanceiro
Receita financeira
301
301
98
98
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.165
3.096
1.010
1.466
(519)
(280)
(240)
(132)
22 Transações com partes relacionadas
(a) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP III
21.237
17.150
21.237
17.150
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico. Durante os exercícios de 2021 e 2020 foram transferidos para o
imobilizado R$ 4.087 R$ 17.150 respectivamente referente aos bens de uso
comum.Veja nota explicativa 11 (a).
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Celeo Redes quando era controladora da Companhia. (c) Remuneração da
administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição
de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma
vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes
Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação
dos administradores em todas as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a
emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de
adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações
envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(928)
(696)
(464)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.411
2.558
1.705
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços
de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de
fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa,
títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base
recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode
ter acesso na data de mensuração; (ii) nível 2 - são informações, que não
os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
Monitor Mercantil
23 de
março de 2021
direta ou indiretamente; e (iii) Terça-feira,
nível 3 - são
informações
não l
observáveis
para
o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados
no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 24 Coronavírus
(COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11 de março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como
uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de
medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em
outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas
em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as
cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando
em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da
disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade
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ERRATA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERITT – COOPERATIVA
ITABORAÍ DE TRANPORTES LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Diretor Presidente da
COOPERITT – COOPERATIVA ITABORAÍ DE TRANPORTES LTDA,
registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0001786-2, e inscrita no
CNPJ sob o nº de registro 02.013.405/0001-90, Sr. Marcos de Lima,
no exercício das suas atribuições, vem comunicar aos associados as
devidas ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DE PAUTAS no Edital de
Convocação para AGE publicado no dia 22/03/2022, na Página 5
– Financeiro do Jornal “MONITOR MERCANTIL” conforme a seguir:
1ª. INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE PAUTA: Fica transferida a data
de realização da Assembleia Geral para o dia 13/04/2022. 2ª.
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE PAUTA NA AGE: A Assembleia será
realizada na Forma Presencial, e, portanto, fica excluído e anulado
do edital de convocação conforme dados da publicação acima
o texto a seguir: Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971,
os associados poderão participar e votar a distância na Assembleia,
nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional
de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia
(Incluído pela Medida Provisória nº. 931, de 2020). Rio de Janeiro
– RJ, 01 de abril de 2022 – Marcos de Lima – Diretor Presidente

de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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Sexta-feira, 1º de abril de 2022

CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV V S.A.
CNPJ nº 30.456.405/0001-08
Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), em atenLucros cessantes
Danos materiais
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro - Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem como a Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Re- Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
des Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo Re39.132
3.948
des”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação Emergencial 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus aciodo BNB - Em virtude do cenário de pandemia em, a Companhia foi enquadrada no Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia realizou apenas o nistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com manpagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia realizou o pagamento dos dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prájuros a partiri do mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro do parque fotovoltáico - Em julho de 2020 tica dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às
ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, ocasionando disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca
a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e em das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir.
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
8
7.722
8.399
Títulos e valores mobiliários
9 (a)
264
Contas a receber
10
8.277
1.734
Outros ativos
1.042
225
Total do ativo circulante
17.305
10.358
Títulos e valores mobiliários
9 (b)
1.670
1.620
Total do realizável a longo prazo
1.670
1.620
Imobilizado
11
124.443 126.349
Total do imobilizado + intangível
124.443 126.349
Total do ativo não circulante
126.113 127.969
Total do ativo
143.418 138.327
Fornecedores
12
12.433
16.969
Financiamento
13
1.015
348
Impostos e contribuições a recolher
1.021
706
Dividendos a pagar
16 (c)
622
Outros passivos
13 (b)
842
Total do passivo circulante
15.933
18.023
Financiamento
13
58.622
60.722
Contas a pagar com partes relacionadas
22 (b) 21.237
17.150
ICMS a recolher
14
2.250
2.251
Adiantamento para futuro aumento de capital
22 (a)
136
136
Total do passivo não circulante
82.245
80.259
Total dos passivos
98.178
98.282
Capital social
16 (a) 43.243
43.243
Reservas de lucros
1.997
(3.198)
Total do patrimônio líquido
45.240
40.045
Total do passivo e patrimônio líquido
143.418 138.327
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Receita operacional líquida
17
22.231
10.882
Serviço de terceiros
(73)
(19)
Indenização
1.2
658
Compra de energia
18
(1.256) (6.577)
Tarifa de uso do sistema de transmissão
19
(1.829) (1.374)
Depreciação
11
(4.227) (2.868)
Seguro
(501)
(97)
Outros
(292)
(41)
Custos operacionais
(7.520) (10.976)
Lucro bruto
14.711
(94)
Serviços de terceiros
(301)
(109)
Outros
(6)
(1)
Despesas operacionais
(307)
(110)
Resultado antes das despesas financeiras
14.404
(204)
Receitas financeiras
233
86
Despesas financeiras
(8.051) (2.641)
Despesas financeiras líquidas
20
(7.818) (2.555)
Resultado antes dos impostos
6.586
(2.759)
Corrente
(770)
(351)
Imposto de renda e contribuição social
21
(770)
(351)
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
5.816
(3.110)
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
2021
2020
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
5.816
(3.110)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
5.816
(3.110)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
5.816
(3.110)
Ajustes para:
- Depreciação
11
4.227
2.868
- Juros, correção monetária
e custo de transação sobre financiamento
7.043
2.470
17.086
2.228
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários
(264) 10.005
- Contas a receber
(6.543) (1.734)
- Outros ativos
(735)
(36)
- Fornecedores
(4.536) 10.691
- Impostos e contribuições a recolher
770
645
- ICMS a recolher
(1)
3
- Contas a pagar com partes relacionadas
4.087
- Contas a pagar
841
Caixa gerado pelas atividades operacionais
10.705
21.803
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(455)
(173)
Financiamentos - pagamento de juros
13
(7.436) (1.320)
Caixa líquido (utilizado) gerado
nas atividades operacionais
2.814
20.309
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(50)
(159)
Imobilizado
11
(2.321) (21.293)
Caixa proveniente (utilizado nas)
das atividades de investimento
(2.371) (21.452)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos - captação
13
5.300
Custo de transação
(1.120)
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
das atividades de financiamento
(1.120)
5.300
Redução (aumento) líquido
em caixa e equivalentes de caixa
(677)
4.157
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
8.399
4.242
7.722
8.399
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV V S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e
está estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto
social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021
e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil
S.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão
nº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de
Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo
a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São
João do Piaui V. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade instalada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e
uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW.
A energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê
a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina
UFV Etesa 17 São João do Piauí V constituído de uma substação elevadora
de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproximadamente onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a
subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assinado no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram
concluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu
em abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico
são: (a) Celeo São João do Piauí FV I S.A. (SJP I); (b) Celeo São João do
Piauí FV II S.A. (SJP II); (c) Celeo São João do Piauí FV III S.A. (SJP III); (d)
Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); e (e) Celeo São João do Piauí
FV VI S.A. (SJP VI). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de
2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das
usinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e
em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme
demonstrado no quadro a seguir:
Lucros
Danos
cessantes
materiais
Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
39.132
3.948
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração
na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e
julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou estimativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas
contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas.
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1)
Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Capital
Reservas de lucros
Prejuízo (lucro)
Total do
Nota
Social
Legal
Retenção de lucros
acumulado
patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.243
(87)
43.156
Prejuizo do exercício
(3.110)
(3.110)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
43.243
(3.198)
40.045
Lucro líquido do exercício
5.816
5.816
Reserva legal
16 (b)
131
(131)
Dividendos mínimos obrigatórios
16 (c)
(622)
(622)
Retenção de lucros
16 (b)
1.865
(1.865)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
43.243
131
1.865
45.240
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recuperável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico,
conforme nota explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao
valor recuperável. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi
estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados
(valor em uso) da UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o
seu valor contábil e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhecida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas
contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1
Instrumentos financeiros - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O
grupo de contas a receber e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna
parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do
resultado (VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros
- No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento
patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude
o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a
seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de
um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas
específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é
mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de
principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial
de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é
feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito
acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos financeiros - avaliação
do modelo de negócios - A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do
modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações
são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: (i) as
políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção
de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração
dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de
negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os gerentes do negócio
são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo
dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos
anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que
não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas,
de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com
desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo
por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado
ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que
poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma
que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia
considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos
fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos
que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor
do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o
valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais
(que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do
contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com
esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos
e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo
amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido
por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a
VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A
receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos
que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca
são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio
do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém
o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que
transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financei-

ros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a
valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (e) Instrumentos
financeiros derivativos - A companhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 6.2 Caixa e
Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo. São operações
de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança
de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento e mensuração - Itens do
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
que inclui os custos dos empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas. (b) Custos subsequentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método
linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no
resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobilizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composto por (b.1) terreno - não são
depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3) veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor presente de ativos e passivos
- Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos
e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos
e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Imposto de renda e contribuição social - O
imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre
o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao
imposto de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e, portanto, são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro. (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos
critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em
função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva
que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de
um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa
futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado
e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para perda de crédito
esperada - A provisões para perda de crédito esperada (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração para
cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja recuperação é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálculo da provisão
para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia
tem como premissa de provisionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das perdas efetivas.
As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A receita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é transferido
para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela entrega
de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis citadas.
A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre (ACL), onde
a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação de preços e
condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adicionalmente, a
Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre, no ambiente
de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço de Liquidação
da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em que a transação ocorre. 6.9 Receitas e
despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são reconhecidas no
resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efetiva é a taxa que
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide
sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao custo
amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas
de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no
valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas
demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para cumprir
um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os
custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um
contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das
alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros
acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que
todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão
concluídos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não
se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto
significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de
aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em
Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos
de Seguros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii)
Divulgação de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido
relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32). Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão
efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
8 Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
Conta corrente
124
47
Aplicações automáticas
20
Operações compromissadas
(a)
7.598
8.332
7.722
8.399
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com vencimento em janeiro de 2022. 9 Títulos e valores mobiliários: (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de CDB atrelado ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações
financeiras foi de 100,20% do DI com vencimento em outubro de 2022. (b)
Para fins de garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco
do Nordeste do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período
de amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta
Reserva”, valores equivalentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em
31 de dezembro de 2021 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo
de investimento “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI”
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do banco BNB. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos
federais e operações compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de
despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2021 foi de 3,49%
(1,32% em 31 de dezembro de 2020).
2021
2020
10 Contas a receber
A vencer
8.277
1.398
Acima de 3 meses
336
8.277
1.734
A abertura do saldo do contas a receber está detalhada abaixo.
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
1.693
1.339
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
522
395
Indenização
6.062
8.277
1.734
11 Imobilizado
Central
Bens em
Fotovol- Insta- construtaica
lações
ção
Total
Em 31 de dezembro de 2019
89.464 89.464
Adições
22.604 22.604
Transferência devido a
entrada em operação
111.792
276 (112.068)
Transferência de
parte relacionada
(a)
17.150
- 17.150
Depreciação
(2.861)
(8)
(2.869)
Em 31 de dezembro de 2020
126.081
268
- 126.349
Transferência de
parte relacionada
(a)
4.087
4.087
Outros
(1.766)
(1.766)
Depreciação
(4.227)
(4.227)
Em 31 de dezembro de 2021
124.175
268
- 124.443
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
131.263
(7.088) 124.175 126.081
Instalações
276
(8)
268
268
131.539
(7.096) 124.443 126.349
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são
estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de
análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
2021
2020
12 Fornecedores
Materiais e serviços
(a)
2.641
6.323
Partes relacionadas
(b)
9.792
10.646
12.433
16.969
(a) A redução observada no contas a pagar é referente ao encerramento das
obras. (b) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento
61.070
53.229
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Captação
5.300
Juros
7.816
3.781
Amortização - juros
(7.436) (1.320)
Custo de transação
(1.270)
Amortização - custo de transação
149
80
Financiamento
61.451
61.762
Custo de transação
(1.813)
(692)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
59.637
61.070
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 59.132. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento
dos juros durante o período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando a
pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.015
348
Não circulante
58.622
60.722
59.637
61.070
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.626
Em 2024
1.845
Em 2025
2.100
A partir de 2026
53.051
58.622
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b) Sofra
protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez efetivada
sua entrada em operação comercial, suspender suas atividades por mais de
60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas do Banco
Central do Brasil, de participar de operações de crédito; (e) Remova os bens
financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir de qualquer
forma em favor de terceiros os bens financiados ou os imóveis nos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias em favor

dos bancos que irão emitir a Fiança Bancária; (f) Peça recuperação judicial,
ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem prévia e
expressa anuência do BNB. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecipado. (b)
Refere-se aos custos com comissões bancárias, honorários de advogados e
consultores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS a recolher:
No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do Governo do Estado do
Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial previsto no
Decreto n° 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao diferencial de
alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e de importação
do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação,
geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo
imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até 31 de dezembro
de 2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo contingente: Em
31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possui processos com
chances prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido: (a) Capital
social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de
R$ 43.243 dividido em 43.243.128 ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis. (b) Reserva de
Lucros - i. Reserva Legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do
lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$ 131. ii. Reserva de
retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações
para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$
1.866. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos
dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma
do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado
foi de R$ 622.
2021
2020
17 Receita operacional líquida
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
16.124
11.190
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
888
104
Indenização
(a)
6.062
Receita bruta
23.074
11.294
PIS
(150)
(73)
COFINS
(693)
(339)
Deduções da receita
(843)
(412)
22.231
10.882
(a) O montante de R$ 6.750 é referente a indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicatia 1.2.
18 Compra de energia
2021
2020
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.240) (6.131)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(16)
(446)
(1.256) (6.577)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia voltar a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado PLD. (b)
Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo da CCEE,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Neste
ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação,
limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
20 Despesas financeiras líquidas
2021
2020
Rendimento de aplicação financeira
233
84
Outras receitas
2
Receitas financeiras
233
86
Juros do financiamento
(7.816) (2.470)
Outras despesas
(235)
(170)
Despesas financeiras
(8.051) (2.640)
(7.818) (2.555)
21 Imposto de renda
2021
2020
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
23.073
23.073
11.294
11.294
Percentual de presunção
da receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
Receita financeira
200
200
86
86
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.047
2.969
989
1.441
(498)
(272)
(222)
(129)
22 Transações com partes relacionadas
(a) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)
2021
2020
Celeo Redes Transmissão e Renováveis - AFAC
136
136
136
136
(b) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP III
21.237
17.150
21.237
17.150
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico. Durante os exercícios de 2021 e 2020 foram transferidos para o
imobilizado R$ 4.087 e R$17.150 respectivamente referente aos bens de uso
comum.Veja nota explicativa 11 (a).
(c) Transações comerciais
Contas a receber
2021
2020
SJP III
(i)
892
113
892
113
Contas a pagar
2021
2020
Elecnor do Brasil Ltda.
(ii)
9.215
9.215
Celeo Redes
(iii)
577
576
Celeo Redes - AFAC
(iv)
855
9.792
10.646
i. Refere-se a despesas que a SJP V pagou para SJP III. ii. Refere-se ao
saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável pela construção do parque fotovoltaico. Conforme nota explicativa 1,
devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se
a despesas pagas pela Celeo Redes. iv. Refere-se ao AFAC realizado pela

Celeo Redes quando era controladora da Companhia. (d) Remuneração da
administração - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve atribuição
de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma
vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes
Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação
dos administradores em todas as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a
emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de
adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações
envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(1.182)
(886)
(591)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.359
2.519
1.680
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário
provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio prazo
para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços de mercado,
quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa
futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não
diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores
justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue
os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data
de mensuração; (ii) nível 2 - são informações, que não os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e
(iii) nível 3 - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos os
ativos e passivos financeiros foram classificados no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 24 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto
geral - Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como uma pandemia e desde
então vem reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas como
um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao
distanciamento social. No Brasil, assim como em outros países do mundo, a
pandemia provocou o fechamento de empresas em todos os segmentos, afetou
os processos de produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e também
grande redução do consumo, resultando em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações financeiras - Em 31 de dezembro de
2021, considerando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19,
a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida
nenhuma alteração na disponibilidade da Companhia causada pelas medidas
de combate à COVID19, bem como não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia. 25 Cobertura de seguros: A Companhia
possui como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza da sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui cobertura de seguros de danos materiais e lucros cessantes no
valor limite combinado de R$ 150.000 (R$ 100.000 em 31 de dezembro de
2020). Veja nota explicativa 1. 26 Eventos subsequentes: (a) Recebimento
de indenização - A indenização do seguro referente ao incidente descrito na
nota explicativa 1.2, foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 no montante de
R$ 6.062 e R$ 658. (b) Liberação de saldo remanescente do financiamento
- Em 10 de março de 2022 o BNB liberou R$ 8.348 referente ao saldo remanescente de financiamento, conforme nota explicativa 13 (a).

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Acionistas da Celeo São João do Piauí FV V S.A. - Rio
de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Celeo São João do Piauí FV V S.A. (Companhia), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Celeo São João do Piauí
FV V S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Companhia, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-

tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 Companhia 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
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada

por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 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
Companhia. - 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Milena dos Santos Rosa
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Contador CRC RJ-100983/O-7
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CELEO SÃO JOÃO DO PIAUÍ FV VI S.A.
CNPJ nº 30.421.756/0001-75
Relatório da administração
1. Mensagem da administração: A administração da Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Companhia”), em atenLucros cessantes
Danos materiais
dimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores Celeo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658
acionistas o relatório da administração e as demonstraçãos financeiras em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658
do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Companhia”), Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658
sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e está estabelecida na cidade do Rio de Janei- Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658
ro - RJ. A Companhia tem por objeto social a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem Celeo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658
Celeo Redes Transmissão e Renováveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil S.A.
39.132
3.948
(“Celeo Redes”). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Financiamento - Programa de Repactuação 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acioEmergencial do BNB - Em virtude do cenário de pandemia em 2020, a Companhia foi enquadrada no Programa de
Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento dos juros durante o exercício de 2020. A Companhia nistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 4 (quatro) diretores, com manrealizou apenas o pagamento dos juros de março de 2020. Em 2021 o programa foi encerrado e a Companhia realizou dato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a práo pagamento dos juros no mês de março de 2021. (b) Indenização sobre sinistro do parque fotovoltáico - Em julho tica dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às
de 2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das usinas no parque fotovoltaico, oca- disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca
sionando a paralização temporária das atividades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a segurado- das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes
ra e em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme demonstrado no quadro a seguir. sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Capital
Reservas de lucros
Prejuízo (lucro)
Total do
Caixa e equivalentes de caixa
8
10.993
10.336
Nota
Social
Legal
Retenção de lucros
acumulado
patrimônio líquido
Contas a receber
10
9.793
1.903 Saldo em 31 de dezembro de 2019
43.143
(339)
42.804
Outros ativos
1.179
265 Prejuizo do exercício
(2.750)
(2.750)
Total do ativo circulante
21.965
12.504 Saldo em 31 de dezembro de 2020
43.143
(3.089)
40.054
Títulos e valores mobiliários
9
1.718
1.668 Lucro líquido do exercício
8.074
8.074
Total do realizável a longo prazo
1.718
1.668 Reserva legal
16 (b)
250
(250)
Imobilizado
11
126.031 131.778 Dividendos mínimos obrigatórios
16 (c)
(1.184)
(1.184)
Total do imobilizado + intangível
126.031 131.778 Retenção de lucros
16 (b)
3.551
(3.551)
Total do ativo não circulante
127.749 133.446 Saldo em 31 de dezembro de 2021
43.143
250
3.551
46.944
Total do ativo
149.714 145.950
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Fornecedores
12
15.516
23.172
Financiamento
13
1.056
358 vel. O valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) foi estimado com passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestaImpostos e contribuições a recolher
1.071
423 base no valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados (valor em uso) da ção paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passiDividendos a pagar
1.184
- UGC. O valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil vos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação - Os ativos ou
Total do passivo circulante
18.827
23.953 e, portanto, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável foi reconhe- passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanFinanciamento
13
60.542
62.629 cida. 5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram prepara- ço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um
Contas a pagar com partes relacionadas
21.237
17.150 das com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de
ICMS a recolher
14
1.764
1.764 financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais po- liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simulAdiantamento para futuro aumento de capital
400
400 líticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abai- taneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A companhia não
Total do passivo não circulante
83.943
81.943 xo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demons- operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos exercícios
Total dos passivos
102.770 105.896 trações financeiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros apresentados. 6.2 Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
Capital social
16 (a)
43.143
43.143 - (a) Reconhecimento e mensuração incial - O grupo de contas a receber e caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de
Prejuízos acumulados
16 (b)
(3.089) os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que curto prazo. São operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamenReservas de lucros
16 (b)
3.801
- foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconheci- te conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um inTotal do patrimônio líquido
46.944
40.054 dos inicialmente quando a Companhia se torna parte das disposições contra- significante risco de mudança de valor. 6.3 Imobilizado - (a) Reconhecimento
Total do passivo e patrimônio líquido
149.714 145.950 tuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a rece- e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
ber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo aquisição ou construção, que inclui os custos dos empréstimos capitalizados,
Demonstrações do resultado - Exercícios findos 31 de dezembro
financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por re(em milhares de Reais)
não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de tran- dução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. (b) Custos subseNota
2021
2020
sação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas quentes - Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável
Receita operacional líquida
17
24.970
12.230 a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos
Serviço de terceiros
(136)
(21) mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classificação e mensura- pela Companhia. (c) Depreciação - A depreciação é calculada para amortizar
Indenização
1.2
658
- ção subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimaCompra de energia
18
(1.390) (7.346) financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A deTarifa de uso do sistema de transmissão
19
(1.999) (1.360) justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de preciação é reconhecida no resultado. As vida úteis estimadas do ativo imobiDepreciação
(4.197) (2.939) dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos finan- lizado são: (a) central fotovoltaica - 30 anos; e (b) Instalações - que é composOutros
(648)
(117) ceiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a to por (b.1) terreno - não são depreciados; (b.2) edificações - 30 anos; (b.3)
Custos operacionais
(7.712) (11.783) não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos veículos - 7 anos; e (b.4) móveis e utensílios - 16 anos. 6.4 Ajuste a valor
Lucro bruto
17.258
446 financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifica- presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo
Serviços de terceiros
(305)
(124) dos no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no mode- prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O
Outros
(15)
(26) lo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se aten- ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calcuDespesas operacionais
(320)
(150) der ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao lado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonsResultado antes das despesas financeiras
16.938
296 VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter trações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação
Receitas financeiras
289
85 ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração
Despesas financeiras
(8.277) (2.732) contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos so- os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos
Despesas financeiras líquidas
20
(7.988) (2.647) mente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas
Resultado antes dos impostos
8.950
(2.351) instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.5 Imposto de renImposto de renda e contribuição social correntes
(876)
(399) a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de da e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
21
(876)
(399) um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de flu- sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente são calculados com base
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
8.074
(2.750) xos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e (ii) seus nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são ape- excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para
Demonstrações do resultado abrangente
nas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No re- contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de preExercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)
conhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que juízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
2021
2020
não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
8.074
(2.750) por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em real do exercício. A Companhia determinou que, quando aplicável, os juros e
Outros resultados abrangentes
- ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi- multas relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo traResultado abrangente total do exercício
8.074
(2.750) nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao tamentos fiscais incertos, não atendem a definição de imposto de renda e,
portanto, são contabilizados de acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o lucro.
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco- (a) Despesas de imposto de renda e contribuição social correntes - A desDemonstrações dos fluxos de caixa
nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo pesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o
Exercícios findos 31 de dezembro (em milhares de Reais)
financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar
Nota
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuizo) líquido do exercício
8.074
(2.750) custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir signi- com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a
ficativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passiAjustes para:
- Depreciação
11
4.197
2.939 financeiros - avaliação do modelo de negócios - A Companhia realiza uma vo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver.
- Juros, correção monetária
e custo de transação sobre financiamento
7.419
2.534 mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do ba19.690
2.723 é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações lanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se
consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e certos critérios forem atendidos. 6.6 Provisões - As provisões são reconheciVariações em:
- Contas a receber
(7.890) (1.903) o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se das em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou
- Outros ativos
(918)
(65) a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a
- Fornecedores
(7.654) 16.412 contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres- exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando apli- Contas a pagar com partes relacionadas
4.087
- pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re- cável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desem- Impostos e contribuições a recolher
1.158
491 lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa bolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações
Caixa gerado pelas atividades operacionais
8.473
17.658 por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 6.7 Provisão para
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
(509)
(196) reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem- perda de crédito esperada - A provisões para perda de crédito esperada
Financiamentos - pagamento de juros
13
(7.661) (1.125) penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de (“PCE”), quando aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os ge- Administração para cobrir as perdas na realização do contas a receber, cuja
Caixa líquido (utilizado)
nas atividades operacionais
303
16.337 rentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é basea- recuperação é considerada improvável. A Companhia possui políticas para cálda no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; culo da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
(50)
(367) e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos cuja metodologia tem como premissa de provisionamento o histórico do comImobilizado
1.550 (23.242) períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre ven- portamento de pagamento dos clientes, baseado na experiência histórica das
das futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transa- perdas efetivas. As baixas de títulos a receber para perdas são efetuadas após
Caixa proveniente (utilizado)
nas das atividades de investimento
1.500 (23.609) ções que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas esgotadas todas as ações de cobrança administrativa. Em 31 de dezembro de
vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da 2021 e 2020 a Companhia não possui provisão para PCE. 6.8 Receita - A reFluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos - captação
13
13.000 Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados ceita é reconhecida quando o controle de cada obrigação de desempenho é
Custo de transação
(1.146)
- com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor transferido para o cliente e podem ser mensurados de forma confiável. A receiAdiantamento para futuro aumento de capital
400 justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os ta é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de entrega de energia elétrica gerada a partir da fonte solar fotovoltaica. A receita
Caixa líquido (utilizado) proveniente
das atividades de financiamento
(1.146) 13.400 juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do é apresentada líquida dos impostos, abatimentos, descontos e das variáveis
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
657
6.128 ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma citadas. A Companhia opera atualmente no ambiente de contratação livre
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
10.336
4.208 contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso- (ACL), onde a comercialização de energia ocorre por meio de livre negociação
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 8
10.993
10.336 ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo de preços e condições entre as partes, por meio de contratos bilaterais. Adicioe pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de nalmente, a Companhia comercializa a produção excedente, quando ocorre,
Notas explicativas às demonstrações financeiras
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Com- no ambiente de curto prazo da CCEE onde a energia é negociada pelo Preço
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
panhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os flu- de Liquidação da Diferenças (PLD). Os valores são reconhecidos pelo valor
1 Contexto operacional: A Celeo São João do Piauí FV VI S.A. (“Compa- xos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso justo da contraprestação a receber no momento em que a transação ocorre.
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 11 de abril de 2018 e inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que 6.9 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de juros são
está estabelecida na cidade Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de juros efesocial a geração e comercialização de energia elétrica de origem solar, bem que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia tiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
como a manutenção de redes de transmissão. Em 31 de dezembro de 2021 considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro
e 2020 a Companhia é controlada pela Celeo Redes Transmissão e Reno- fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta- ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortizado do
váveis S.A. (“Celeo Renováveis”), subsidiária integral da Celeo Redes Brasil xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juS.A. (“Celeo Redes”). 1.1 Outorga - A Companhia saiu vencedora no Leilão que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos ros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estinº 001/2018 e firmou o contrato de Outorga (“Contrato”) com o Ministério de (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa- ver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. No
Minas e Energia em 18 de setembro de 2018. O contrato tem como objetivo do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros
a implantação e exploração da Central Geradora Fotovoltaica Etesa 17 São do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin- efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de
João do Piaui I. O empreendimento possui 29.976 kW de capacidade insta- cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais
lada e 8.400 kW médios de garantia física de energia, constituída por vinte e compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito
uma unidades geradoras de 1.364 kW e uma unidade geradora de 1.332 kW. relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o com base no valor bruto. 7 Novas normas e interpretações ainda não efetiA energia elétrica produzida pela Companhia destina-se a comercialização na valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por vas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após
modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica. O Contrato prevê um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas na preparação
a implementação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos para
UFV Etesa 17 São João do Piauí I constituído de uma substação elevadora contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam
de 34,5/500 kV junto a Central Geradora, e uma linha em 500 kV com aproxi- esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento
madamente onze quilômetros de extensão, em circuito simples, interligado a mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações
subestação elevadora à subestação São João do Piauí. O Contrato foi assina- perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subse- aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para
do no dia 18 de setembro de 2018 e tem vigência de 35 anos. As obras foram quentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeiconcluídas em março de 2020 e a entrada em operação comercial aconteceu dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo amor- ra vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alteem abril de 2020. As demais empresas que fazem parte do paque fotovoltaico tizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado rações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumusão: (a) Celeo São João do Piauí FV II S.A. (SJP II); (b) Celeo São João do utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por per- lados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os
Piauí FV III S.A. (SJP III); (c) Celeo São João do Piauí FV IV S.A. (SJP IV); (d) das por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impair- comparativos não são reapresentados. A Companhia determinou que todos os
Celeo São João do Piauí FV V S.A. (SJP V); e (e) Celeo São João do Piauí ment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco- contratos existentes em 31 de dezembro de 2021, se aplicável, serão concluíFV I S.A. (SJP I). 1.2 Indenização do parque fotovoltaico - Em julho de nhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a VJORA dos antes das alterações entrarem em vigor. (b) Outras normas - Não se es2020 ocorreu um incêndio nos transformadores de evacuação de energia das - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de pera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significausinas no parque fotovoltaico, ocasionando a paralização temporária das ativi- juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cam- tivo nas demonstrações financeiras da Companhia: (i) Concessões de aluguel
dades da Companhia. Após o incidente, a Companhia acionou a seguradora e biais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06); (ii) Imobilizado: Receitas
em setembro de 2021, foi apurado a indenização total de R$ 43.080, conforme são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); (iii) Referência à Estrutura
ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimoniais a VJORA Conceitual (Alterações ao CPC 15); (iv) Classificação do Passivo em Circulandemonstrado no quadro a seguir.
- Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividen- te ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); (v) IFRS 17 Contratos de SeguLucros
Danos
dos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo re- ros; (vi) Definição de estimativa contábil ( Alterações CPC 23); (vii) Divulgação
cessantes
materiais
presente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. OuCeleo São João do Piauí FVI S.A.
6.750
658 tros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados de políticas contábeis (Alterações CPC 26); e (viii) Imposto diferido relacionado
Celeo São João do Piauí FVII S.A.
6.752
658 para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, mensuração sub- a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (Alterações CPC 32).
Celeo São João do Piauí FVIII S.A.
6.769
658 sequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros foram classificados Embora normas novas ou alteradas que não tenham ou terão efeito material
Celeo São João do Piauí FVIV S.A.
6.069
658 como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a CompaCeleo São João do Piauí FVV S.A.
6.062
658 classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for nhia incluiu todas as normas novas ou alteradas nas demonstrações financeiCeleo São João do Piauí FVVI S.A.
6.730
658 classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado ras apenas para fins ilustrativos.
2021
2020
39.132
3.948 como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR 8 Caixa e equivalentes de caixa
292
46
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhe- Conta corrente
20
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas cido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensu- Aplicações financeiras
(a)
10.701
10.270
no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela direto- rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa Operações compromissadas
10.993
10.336
ria em 25 de março de 2022. Detalhes sobre as principais políticas contábeis de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer
da Companhia está apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromisrelevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia desreconhece sadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 56% do DI com vensua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstra- expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebi- cimento em janeiro de 2022. 9 Títulos e valores mobiliários: Para fins de
ções financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da mento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma tran- garantia da operação do contrato de financiamento com o Banco do Nordeste
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, sação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do do Brasil, a Companhia precisa manter durante todo o período de amortização
exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta Reserva”, valoNa preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou es- mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo res equivalentes a 2,70% do saldo total do financiamento. Em 31 de dezembro
timativas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Compa- de 2021 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimento
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados nhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patri- “BNB Conta Reserva FIC FI Renda Fixa Referenciado DI” do banco BNB. A
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e julgamentos são re- monial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios Composição da carteira está dividida em títulos públicos federais e operações
visadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreco- compromissadas. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas não de
prospectivamente. (a) Nota explicativa 11 - Imobilizado - (a.1) Depreciação nhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreconhece um passivo impostos) no exercício findo em 2021 foi de 2,8% (1,32% em 31 de dezembro
- A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobiliza- financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A de 2020).
do, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear ba- Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 10 Contas a receber
2021
2020
seado na vida útil estimada dos itens. (a.2) Teste por redução ao valor recu- são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancial- A vencer
9.793
1.543
perável - Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, conforme nota mente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos ter- Acima de 3 meses
360
9.793
1.903
explicativa 11, a Administração realizou o teste por redução ao valor recuperá- mos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um
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A abertura do saldo do contas a receber está detalhada abaixo.
2021
2020
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
1.875
1.481
Energia comercializada em ambiente de curto prazo - CCEE
1.188
422
Indenização
6.730
9.793
1.903
11 Imobilizado
Central
Bens em
Fotovol- Insta- construtaica
lações
ção
Total
Em 31 de dezembro de 2019
93.174 93.174
Adições
24.393 24.393
Transferência devido a
entrada em operação
117.291
276 (117.567)
Transferência de
parte relacionada
(a)
17.150
- 17.150
Depreciação
(2.936)
(3)
(2.939)
Em 31 de dezembro de 2020
131.505
273
- 131.778
Transferência de
parte relacionada
(a)
4.087
4.087
Outros
(5.637)
(5.637)
Depreciação
(4.197)
(4.197)
Em 31 de dezembro de 2021
125.758
273
- 126.031
(a) Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque fotovoltaico. Veja nota explicativa 22 (b). (b) Refere-se a conciliação de
saldos de obra. O custo e a depreciação acumulada estão detalhadas abaixo.
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Bruto
acumulada
líquido líquido
Central fotovoltaica
132.962
(7.205) 125.758 131.505
Instalações
276
(3)
273
273
133.238
(7.208) 126.031 131.778
A administração revisa anualmente os eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas de cada ativo ou unidade geradora de caixa (UGC). Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os ativos que
apresentaram indicativos prévios de deterioração ou perda de valor recuperável foram submetidos à análise para identificação de real impacto por possível
perda por impairment, sendo constatado, como resultado, que não houve necessidade de reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de
qualquer ativo da Companhia. As premissas que sustentam as conclusões dos
testes de recuperação dos investimentos realizados vão desde as previsões
dos fluxos de caixa estimados trazidos a valor presente até as projeções de
crescimento do mercado no horizonte de longo prazo. Os fluxos de caixa são
estimados com base nos resultados já realizados, levando em consideração
o orçamento empresarial anual da Companhia enquanto que o horizonte de
análise leva em consideração o vencimento de cada outorga e a expectativa
de crescimento do mercado, utilizando-se de projeções compatíveis com os
dados históricos e as perspectivas sólidas de crescimento da economia brasileira. Tais fluxos são descontados por taxas pós impostos utilizando-se de
metodologia amplamente aplicada no mercado de energia.
12 Fornecedores
2021
2020
Materiais e serviços
(a)
2.959
9.761
Partes relacionadas
(b)
12.557
13.411
15.516
23.172
(a) A redução observada no contas a pagar é referente ao encerramento das
obras. (b) Veja nota explicativa 22 (c).
13 Financiamento
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
62.987
47.390
Captação
13.000
Juros
8.054
3.685
Amortização - juros
(7.661) (1.125)
Custo de transação
(1.931)
Amortização - custo de transação
149
37
Financiamento
(a)
63.380
63.676
Custo de transação
(b)
(1.782)
(689)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
61.598
62.987
(a) No dia 20 de dezembro de 2018 a Companhia assinou contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), destinado à construção do empreendimento fotovoltaico. O valor total do financiamento é de
R$ 67.480. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o BNB havia desembolsado
o montante total de R$ 60.966. Sobre a dívida incide a Taxa de Juros dos
Fundos Constitucionais (TFC) e Juros Básicos Fixos (JBF) à taxa de 2,5707%
a.a.. Os juros remuneratórios são pagos trimestralmente entre dezembro de
2018 a julho de 2022 e mensalmente a partir de agosto de 2022, juntamente
com as prestações do principal, até a data do vencimento em janeiro de 2039.
Devido ao cenário de pandemia, em 2020 a Companhia foi enquadrada no
Programa de Repactuação Emergencial do BNB que suspendeu o pagamento
dos juros durante período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, voltando a
pagar juros a partir de março de 2021. A segregação entre circulante e não
circulante está detalhada abaixo.
2021
2020
Circulante
1.056
358
circulante
60.542
62.629
22NãoFinanceiro
61.598
62.987
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado
abaixo:
2021
Em 2023
1.661
Em 2024
1.886
Em 2025
2.147
A partir de 2026
54.848
60.542
O contrato de financiamento possui cláusulas (as principais estão citadas a
seguir) de vencimento antecipado, exigindo o imediato pagamento da dívida,
caso a Companhia: (a) Deixe de cumprir qualquer obrigação estabelecida no
contrato e não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis para as obrigações
precuniárias ou 30 (trinta) dias corridos para as obrigações pecuniárias; (b)
Sofra protesto de dívida líquida e certa, superior a R$ 5.000; (c) Uma vez
efetivada sua
em operação
suspender
suas atividades
maentrada
notícia
repli- comercial,
fundadora
e CEO
do apli-por
mais de 60 (sessenta) dias; (d) Venha a ser declarada impedido, por normas
do Banco Central
Brasil, de
participar
de operações
de crédito;
(e) Remocada dopela
BBC
cativo
de namoro
Bumble
va os bens financiados, bem como gravar, alienar, arrendar, ceder, transferir
de qualquernesta
forma em segundafavor de terceiros
os bens
financiados
os imóveis
abriu
o capital
daouemprenos quais tenham sido incorporados, exceto para a constituição de garantias
em favor
dos bancos
que irão emitir a Fiança
Bancária;
(f) Peça
-feira
atesta
que aplicativos
sa. Ela
também
se recuperação
tornou
judicial, ou for decretada a sua falência; e (g) Altere o controle acionário sem
e expressa
BNB. Em
de dezembro
2021 e 2020,
deprévia
namoro
sãoanuência
meiosdoque
a 31
mulher
maisdejovem
dos a
Companhia estava em conformidade com as cláusulas de vencimento antecigeram
fortunas.
Issocustos
aconEstadosbancárias,
Unidoshonorários
a levar sua
pado. (b)
Refere-se aos
com comissões
de advogados e consultores financeiros para obtenção do financiamento. 14 ICMS

a recolher: No dia 7 de janeiro de 2019 a Companhia obteve do Governo do
Estado do Piauí o credenciamento para operar no amparo do regime especial
previsto no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008. O objeto desse
decreto consite no diferimento do lançamento e do pagamento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido relativamente ao
diferencial de alíquota incidente nas operações de aquisição interestadual e
de importação do exterior de máquinas, equipamentos e materiais destinados
à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica, para incorporação ao ativo imobilizado de estabelecimentos beneficiários. O ICMS será
pago no momento da desincorporação dos bens do ativo imobilizado ou até
31 de dezembro de 2034, o que ocorrer primeiro. 15 Provisão e passivo
contingente: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possui
processos com riscos prováveis e possíveis de perda. 16 Patrimônio líquido:
(a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 capital social integralizado é de R$ 43.143 dividido em 43.143.128 ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal. Todas as ações são detidas pela Celeo Renováveis. (b)
Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação
de 5% do lucro líquido do exercício, com conformidade com o artigo 193 da
Lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$ 249.
ii. Reserva de retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as
destinações para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. Em 31 de dezembro de 2021 o valor destinado foi de R$ 3.551. (c) Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social
da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício
social, aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado,
na forma do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31 de dezembro de 2021 o valor
destinado foi de R$ 1.184.
2021
2020
17 Receita operacional líquida
Energia comercializada em ambiente livre - ACL
17.975
12.600
Energia comercializada em
ambiente de curto prazo - CCEE
1.211
93
Indenização
(a)
6.730
Receita bruta
25.916
12.693
PIS
(168)
(82)
COFINS
(778)
(381)
Deduções da receita
(946)
(463)
24.970
12.230
(a) O montante de R$ 6.730 é referente a indenização de lucros cessantes,
conforme nota explicatia 1.2.
2021
2020
18 Compra de energia
Energia elétrica adquirida em ambiente
de contratação livre - ACL
(a)
(1.389) (6.872)
Energia elétrica adquirida por meio do
preço de liquidação de diferença - PLD
(b)
(1)
(474)
(1.390) (7.346)
Devido ao sinistro ocorrido no parque fotovoltaico, a Companhia precisou adquirir energia para atender aos seus compromissos de venda de energia. Dito
isto, a redução no saldo quando comparado ao exercício anterior deve-se a
Companhia voltar a gerar energia. (a) Energia adquirida por meio de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos e mais vantajoso em relação ao contrado PLD. (b)
Energia adquirida no ambiente de comercialização de curto prazo da CCEE,
conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Neste
ambiente o preço é divulgado pela CCEE, calculado antecipadamente, com
periodicidade máxima semanal e com base no custo marginal de operação,
limitado por preços mínimo e máximo, vigente para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada
no mercado de curto prazo. 19 Tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST): Refere-se ao custo da Companhia com a rede básica do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Esse custo é aplicável para as geradoras, distribuidoras, consumidores livres, importadores e exportadores de energia elétrica.
2021
2020
20 Despesas financeiras líquidas
Rendimento de aplicação financeira
289
94
Outras receitas
1
Receitas financeiras
289
95
Juros do financiamento
(8.054) (2.534)
Outras despesas
(223)
(208)
Despesas financeiras
(8.277) (2.742)
(7.988) (2.647)
2021
2020
21 Imposto de renda
e contribuição social
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Receita de venda de energia
25.916
25.916
12.693
12.693
Percentual de presunção
da receita de venda de energia
8%
12%
8%
12%
Receita financeira
289
289
95
95
Percentual de presunção
da receita financeira
100%
100%
100%
100%
Base de cálculo
2.362
3.399
1.110
1.618
(568)
(308)
(255)
(145)
22 Transações com partes relacionadas: (a) Adiantamento para futuro
aumento de capital (AFAC) - Durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 a Companhia recebeu o valor total de R$ 400 a título de adiantamento
para futuro aumento de capital.
(b) Compartilhamento das instalações
2021
2020
SJP III
21.237
17.150
21.237
17.150
Refere-se aos custos para a construção da linha de transmissão e da subestação coletora que a SJP III compartilha com as demais empresas do parque
fotovoltaico. Durante os exercícios de 2021 e 2020 foram transferidos para o
imobilizado R$ 4.087 e R$17.150 respectivamente referente aos bens de uso
comum.Veja nota explicativa 11 (a).
(c) Transações comerciais
2021
2020
Contas a receber
Elecnor do Brasil Ltda.
61
61
SJP III
(i)
892
113
953
174
2021
2020
Contas a pagar
Elecnor do Brasil Ltda.
(ii)
11.980
11.980
Mas,
sua experiência no uma característica
Celeo
Redes
(iii)
577diferente
577
Celeo Redes - AFAC
(iv)
855
Tinder acabou estremecida. dos demais:
apenas
mulheres
12.557
13.411
i.Em
Refere-se
que a SJP
para
SJP III.
ii. Refere-se
ao
2014,a despesas
ela processou
o IV pagou
podiam
iniciar
uma
conversa.
saldo a pagar com a Elecnor do Brasil Ltda. (Elecnor). A Elecnor é a responsável
pela construção
do parquesefotovoltaico.
Conforme
nota explicativa
aplicativo
por assédio
Segundo
Wolfe,
a intenção1,
devido ao sinistro ocorrido, os pagamentos estão suspensos. iii. Refere-se
axual,
despesas
pagas pela
Refere-se
AFAC realizado
pela
alegando
queCeleo
seu Redes.
ex- iv.foi
dar àsao mulheres
maior
Celeo Redes quando era controladora da Companhia. (d) Remuneração da
-chefe e ex-parceiro,
Justin depoder
administração
- Em 31 de dezembro
2021 e de
2020decisão,
não houve fórmula
atribuição
de pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma

vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes
Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação
dos administradores em todas as empresas do grupo. 23 Gestão de riscos
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - A Companhia administra
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades e
maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por
objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e de
liquidez (iv). A Companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - A
Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e
benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, a
emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações de
adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da
Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco
de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1
Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes
do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais.
Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência,
a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza
diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações
envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez,
tendo como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos,
desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de
eventuais necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que
há sobras de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos
excedentes com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo
de preservar a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo
os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elaborados com base
na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e
passivos em aberto no final do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Na realização do teste, a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados
três cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de
juros futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução
de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(1.584) (1.188)
(792)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.531
2.648
1.766
* fonte: série de estatísticas consolidadas publicadas em 31 de dezembro de
2021 no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (12,75% e 5,73%) foi considerada da “Mediana - TOP 5” médio
prazo para o ano de 2022. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os valores justos são determinados com base nos preços
de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de
fluxos de caixa futuros esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa,
títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base
recorrente segue os níveis: (i) nível 1 - são preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode
ter acesso na data de mensuração; (ii) nível 2 - são informações, que não
os preços cotados incluídos no nível 1, observáveis para o ativo ou passivo,
direta ou indiretamente; e (iii) nível 3 - são informações não observáveis para
o ativo ou passivo. Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados
no nível 2 e não houve transferências de níveis no exercício. 24 Coronavírus
ldeMonitor
Mercantil
Terça-feira,
23 degeral
março
(COVID-19):
(a) Contexto
- Emde
112021
de março
2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus (COVID- 19) como
uma pandemia e desde então vem reforçando a necessidade da adoção de
medidas restritivas como um dos pilares de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento social. No Brasil, assim como em
outros países do mundo, a pandemia provocou o fechamento de empresas
em todos os segmentos, afetou os processos de produção, interrompeu as
cadeias de suprimentos e também grande redução do consumo, resultando
em um impacto econômico significativo. (b) Impactos nas demonstrações
financeiras - Em 31 de dezembro de 2021, considerando o estágio atual da
disseminação do surto de COVID-19, a Companhia avaliou os possíveis impactos da pandemia de forma mais assertiva em relação aos períodos anteriores. Até o momento não foi percebida nenhuma alteração na disponibilidade
da Companhia causada pelas medidas de combate à COVID19, bem como
não houve impactos significativos identificados nos resultados da Companhia.
25 Cobertura de seguros: A Companhia possui como política a contratação
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do financiamento - Em 10 de março de 2022 o BNB liberou R$ 6.514 referenespaço
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ao saldo
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tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório dos auditores - A administração da Companhia é responsável por
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des dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos- até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
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mente
se
causada
por
fraude
ou
erro,
planejamos
e
executamos
procedimenNzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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