Terça-feira, 15/03/2022

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
• DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Prezados acionistas, A Administração da Paranaíba Transmissora de Energia Minas Gerais, sendo composto pelas seguintes instalações:
Ano Variação
S.A. (PTE) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e
Dados econômicos-financeiros (R$ mil)
2021
2020
(%)
as Demonstrações Financeiras acompanhadas do relatório do Auditor Independente e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31
Receita Operacional Bruta
220.504 210.341
4,83%
de dezembro de 2021. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram
Receita de Construção
556 -100,00%
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
Remuneração dos Ativos de Concessão
184.247 178.397
3,28%
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo InternatioReceita de Operação e Manutenção
36.258
31.388 15,51%
nal Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no
Receita Operacional Líquida
198.048 205.402
-3,58%
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
Indisponibilidade de Equipamento
(307)
(65) 370,74%
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo
Custo de Construção
(560) -100,00%
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho FeCustos e Despesas Operacionais
(16.995) (17.693)
-3,94%
deral de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). • Trecho G1 - Linha de Transmissão Barreiras II (BA) - Rio das Éguas (BA), em Depreciação e Amortização
(542)
(549)
-1,31%
Mensagem da Administração: O ano de 2021 foi marcado pela continui- 500 kV, circuito simples, com extensão de 239 km; • Trecho G2 - Linha de Trans- EBITDA Societário
181.053 187.149
-3,26%
dade da pandemia da COVID-19, oficialmente declarada pela Organização missão Rio das Éguas (BA) - Luziânia (GO), em 500 kV, circuito simples, com Margem EBITDA Societário
91,42% 91,11%
0,33%
Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020. Em respeito às determinações extensão de 368 km; • Trecho G3 - Linha de Transmissão Luziânia (GO) - Pirapora Resultado Financeiro
(62.138) (48.185) 28,96%
emanadas pelas autoridades competentes e pensando sobretudo na integri- 2 (MG), em 500 kV, circuito simples, com extensão de 346 km; • Equipamentos de Lucro Líquido
85.463 105.503 -19,00%
dade de seus colaboradores, a Companhia manteve a decisão, tomada ainda compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, interligações de Retorno sobre o Patrimônio Uquido
11,10% 14,97% -25,87%
no ano anterior, de manter o seu quadro próprio, dedicado às atividades de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às Informações Patrimoniais (R$ mil)
2021
1 2020
(%)
BackOffice, engenharia e meio ambiente, em sistema de trabalho remoto. Os funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação,
Ativo
total
1.746.163
1.687.115
3,50%
resultados não poderíam ser melhores, uma vez que todos os colaboradores administração e apoio. Em setembro de 2016, a ANEEL publicou a Resolução Au572.152 605.225
-5,46%
continuam demonstrando boa saúde e apresentando níveis de performance torizativa nº 6.030 (REFORÇO 1), solicitando a implantação de reforços na subes- Dívida Bruta
512.790 554.721
-7,56%
equivalentes ao período pré-pandemia. Além da crise sanitária, 2021 foi mar- tação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$ 7 milhões, prazo Dívida Líquida
770.107 704.792
9,27%
cado também pela pior crise hidrológica no país desde 1930, de acordo com de implantação de 6 (seis) meses e RAP adicional de R$ 864 mil, equivalente a Patrimônio Líquido
2021
1 2020
(%)
o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ao longo dos últimos sete uma RAP atualizada de R$ 1,6 milhão. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Indicadores Financeiros de Dívida
anos, os reservatórios das hidrelétricas receberam um volume de água infe- Adequação do módulo geral da Subestação Barreiras II para possibilitar a conexão Endividamento (Dívida Líquida / EBITDA
rior à média histórica. Essa crise hídrica, atrelada ao aumento considerável da São Pedro Transmissora às instalações da Paranaíba. Em fevereiro de 2018, Societário)
2,83
2,96 1
-4,45%
de queimadas pelo país, levou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE- a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa 6.846 (REFORÇO 2), solicitando im- índice de Cobertura do Serviço da Dívida
1,5
1,3 15,38%
EL) e as transmissoras a firmarem compromissos para minimizar ainda mais plantação de novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previs- É possível constatar que o EBITDA totalizou R$ 181 milhões contra R$ 187
os riscos de desligamentos e garantir assim a segurança no fornecimento tos na ordem de R$ 25,7 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses milhões em 2020, o que representa uma diminuição de 3,26% (R$ 6,1 milhões)
de energia elétrica para os consumidores de todo país. Diante disto, a PTE e RAP adicional de R$ 3,2 milhões, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 3,7 e pode ser explicado basicamente pela amortização não-recorrente de PIS e
se comprometeu com a realização de duas inspeções de faixa de servidão milhões. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Complementação do módulo Cofins diferido em 2020, proporcionando naquele ano um efeito positivo de
por ano, em vez de apenas uma, além da antecipação do corte da vegeta- geral da Subestação Barreiras II com um módulo de infraestrutura para possibilitar aproximadamente R$ 17 milhões. Sem este evento, o EBITDA em 2020 teria
ção nas áreas de influência das linhas de transmissão para antes do início a instalação de um banco de reatores de barra 3x50MVAr. Em dezembro de 2018, sido de aproximadamente R$ 170 milhões, o que representaria um aumento de
do período seco. Em relação às atividades de operação e manutenção dos a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa nº 7.498 (REFORÇO 3), solicitando R$ 11 milhões ou 6,47% para 2021, em linha com o esperado. O lucro líquido
ativos de transmissão, convém destacar que estas fazem parte do escopo do implantação de novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos pre- do exercício totalizou R$ 85,5 milhões contra R$ 105,5 milhões em 2020, uma
contrato de prestação de serviços firmado com a Serra da Mesa Transmisso- vistos na ordem de R$ 5 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses redução 18,96% (R$ 20 milhões). Além das variações no EBITDA já mencionara de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da acionista State Grid Brazil e RAP adicional de R$ 618 mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 732 mil. das no parágrafo anterior, houve aumento relevante nas despesas financeiras
Holding. Desde o início da vigência das recomendações de distanciamento Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Instalação de uma fase reserva 1x50 em 2021 em R$ 3,5 milhões devido ao reconhecimento de atualização monetásocial, a SMTE adaptou seu plano de trabalho de forma a reduzir a exposição MVAr para o banco de reatores de barra 500 kV previsto no REFORÇO 2. O pro- ria e juros relacionados à sentença envolvendo um procedimento arbitrai, além
de seus colaboradores a um possível contágio, sem deixar de lado o cum- jeto possui RAP atualizada de R$ 150 milhões de reais, ou ainda R$ 156 milhões de provisão para contingência referente atualização monetária e juros em um
primento das atividades de operação e manutenção conforme parâmetros de reais quando considerados os três reforços autorizados descritos acima e que segundo procedimento arbitrai no valor de R$ 8,5 milhões.
requeridos pela Paranaíba e seus acionistas, o que pode ser comprovado se encontram plenamente em operação comercial.
Investimentos: A Companhia apresenta neste item a evolução dos investipela disponibilidade média dos ativos de aproximadamente 99,96% em 2021. Linha do tempo
mentos desde o início do projeto:
No aspecto ambiental, a PTE tem dado continuidade aos programas firma(R$ milhões)
dos com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), bem como tem observado toda a legislação e boas
práticas ambientais vigentes no país, culminando assim no pedido de renovação da Licença de Operação apresentado em dezembro de 2020 para um
novo período de dez anos. De forma conceituai, os programas ambientais em
andamento podem ser divididos da seguinte forma: • Programas de Gestão
Ambiental da Operação (Visam o cumprimento das condicionantes previstas
na Licença de Operação, como por exemplo o plano de ação em situações de
emergência, o monitoramento de interferências eletromagnéticas, a recuperação de áreas degradadas, etc). • Programas de Apoio ao Empreendimento
(Programas sociais, como comunicação social e educação ambiental). • ProA PTE encerrou o exercício de 2021 com um investimento total de R$ 10 milhões
gramas de Apoio e Compensação Ambiental (Programas sugeridos por ouaplicados principalmente na liquidação de obrigações ainda relacionadas à implantros órgãos, como por exemplo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
tação do Lote G e em investimentos sociais firmados junto ao BNDES. Para 2022
Nacional - IPHAN). Já no âmbito social, a Companhia continuou a avançar na
até 2027, a Companhia estima um volume de investimentos de aproximadamente
implementação de seus projetos. Em 2021, a PTE entregou oficialmente uma
R$ 48 milhões, composto basicamente (i) pela liquidação de obrigações ainda recompleta estrutura para atender a associação de catadores de lixo reciclável
lacionadas à implantação do Lote G e reforços 2 e 3, no valor de R$ 24 milhões
do Município de Buritizeiro (MG). Composta atualmente por dez profissionais,
e devidamente provisionadas nas Demonstrações Financeiras; (ii) R$ 4 milhões
esta associação tem capacidade de atender cerca de três mil domicílios e
em compra de sobressalentes; (iii) R$ 8 milhões em investimentos solicitados pelo
processar aproximadamente trinta toneladas de lixo reciclável por ano. AdiONS visando aumento da estabilidade e confiabilidade do Sistema Interligado Nacionalmente, a PTE está finalizando a construção de uma creche no Distrito
cional (SIN); e (iv) R$ 12 milhões relacionados a investimentos ambientais.
de Rosário, município de Correntina (BA), com capacidade para atender cerEndividamento: Em dezembro de 2021, a dívida bruta da PTE totalizou R$
ca de 150 crianças por dia. Estes projetos receberam investimentos totais da
572 milhões, sendo constituída basicamente pelo financiamento de longo prazo
ordem de R$ 395 mil e R$ 2,1 milhões, respectivamente, e foram realizados
concedido pelo BNDES e pela segunda emissão de debêntures simples, não
por meio de financiamento obtido junto ao BNDES. Devido à pandemia, a
conversíveis em ações e em série única, frente a R$ 605 milhões em 2020. O
entrega da referida creche foi adiada para o primeiro semestre de 2022. Adiperfil de endividamento da Paranaíba contava com 9% da dívida contabilizado
cionalmente, a Companhia patrocinou projetos culturais e sociais via lei de
no curto prazo e 91% no longo prazo. Abaixo, a Companhia apresenta a evoluincentivo no valor total de R$ 225 mil, distribuídos nos seguintes projetos: (i)
ção do endividamento, bem como sua segregação entre curto e longo prazo e o
Livros de Identidade Brasileira, que têm como objetivo disseminar e valorizar
cronograma de vencimento da dívida para os próximos cinco anos:
a arte e a cultura nacional, compartilhando com o leitor a capacidade da arte
Cronograma de Vencimento da Dívida
de ampliar horizontes e estimular novas visões sobre o mundo; e (ii) Pelo
Direito à Vida, projeto que visa efetivar o direito à vida e à saúde de crianças
e adolescentes no Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do
Brasil e referência em atendimentos de alta e média complexidade, além de
ser um hospital de ensino desde a década de 1970. Em relação à Governança e Compliance, vale frisar que a Companhia internalizou as exigências da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cumprindo o prazo determinado
pela legislação específica. Ressalte-se que tal implementação decorreu da
adoção das melhores práticas provenientes das áreas de governança dos
acionistas. No aspecto financeiro, em fevereiro de 2021 a Fitch afirmou o
Rating Nacional de Longo Prazo da segunda emissão de debêntures da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Paranaíba) em 'AAA (bra)'. O rating
reflete o desempenho operacional do projeto, que apresenta altos níveis de Desempenho da Companhia
disponibilidade desde sua entrada em operação, em janeiro de 2017, o que, A Companhia apresenta a seguir os principais indicadores de desempenho
combinado a custos operacionais em linha, levou o projeto a apresentar de- referentes ao exercício de 2021: • DESEMPENHO OPERACIONAL: Para comsempenho financeiro robusto, com margens EBITDA regulatórias superiores preender os indicadores de desempenho operacional da Companhia, dois cona 87% desde sua entrada em operação. Destaca-se ainda a ampliação do ceitos são fundamentais: disponibilidade de equipamentos em termos de tempo
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
incentivo fiscal aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nor- e parcela variável por indisponibilidade de equipamentos. A disponibilidade de
deste (SUDENE), englobando a partir de 2021 não apenas as instalações equipamentos representa basicamente o tempo no qual os equipamentos perno Estado da Bahia, como também aquelas localizadas no Estado de Minas maneceram disponíveis ao Operador Nacional do Sistema Elétrico em relação
Gerais. Esta ampliação gerou incentivo adicional de R$ 1,7 milhão, sendo ao tempo máximo possível. O valor correspondente à parcela variável represeno valor total referente ao exercício de 2021 de R$ 5,6 milhões. Não menos ta a perda de RAP em função da indisponibilidade de determinado equipamento
importante, a Companhia manteve em 2021 sua política de remuneração aos por um determinado período de tempo. Esta indisponibilidade pode ser prograacionistas, distribuindo R$ 28,2 milhões em dividendos aprovados em exer- mada com antecedência, programada sem antecedência ou ainda não progracícios anteriores. Esta remuneração está alinhada ao conceito de máxima mada. Tais características imputam um fator multiplicador à perda de RAP, da
geração de valor aos acionistas sem comprometer a qualidade na operação, ordem de 10 (dez), 50 (cinquenta) ou 150 (cento e cinquenta) vezes o valor da
RAP no período de indisponibilidade. Isto explica porque em algumas ocasiões
a remuneração do capital de terceiros e o plano de investimentos da PTE.
a disponibilidade de equipamentos é de 99% durante um período, mas a parcela
variável representa muito mais do que estes 1% restantes. Abaixo, apresenta-se
o percentual de parcela variável em relação à RAP total auferida no exercício.

As próximas páginas deste relatório abordarão, de forma um pouco mais detalhada, temas relevantes como desempenho operacional e financeiro ao longo
do exercício de 2021.
Sumário Executivo: O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas controladores State Grid Brazil Holding, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copei
Geração e Transmissão S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de Transmissão n^ 007/2012, que corresponde à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II
- Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, concebido para ser a solução estrutural de mínimo custo global para permitir o aumento de intercâmbio energético
entre as Regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, dando origem à
Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

A PTE firmou o contrato de concessão nº 007/2013 com a ANEEL em 02 de
maio de 2013. O prazo para implantação do empreendimento era de 3 (três)
anos, com entrada em operação comercial prevista para 02 de maio de 2016
e fim da concessão previsto para 2043. O Projeto consistiu na construção de
953 km de linha de transmissão em 500 kV nos estados da Bahia, Goiás e

A Parcela Variável (PV) atingiu 0,18% da RAP auferida em 2021, bem abaixo
do limite aceito pelos acionistas de 0,5%. No gráfico abaixo, percebe-se o
compromisso assumido com elevados padrões de manutenção e capacidade
operativa das instalações, refletidas no índice de disponibilidade de 99,96%.
Histórico de disponibilidade da linha de transmissão

Para o exercício de 2020, a Companhia divulgou no Relatório de Administração o índice de disponibilidade de 99,89%, calculado gerencialmente. O ONS
publica todo ano, em abril, período após a divulgação das Demonstrações
Financeiras da PTE, seu Relatório Anual de Desempenho (RAD). No RAD de
2020, o índice de disponibilidade da PTE foi de 99,90%, motivo pelo qual a
Companhia atualizou o índice neste relatório.

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Nota
31/12/2021
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
28.100
20.820
Fornecedores
8
5.481
Concessionários e permissionários
7
17.214
15.862
Empréstimos e financiamentos
9
39.777
Impostos a recuperar
2.728
4.487
Debêntures
10
11.169
Caixa Restrito
6
4.565
3.868
Arrendamento
507
Ativo de contrato
5
139.386
132.837
Dividendos a pagar
20.297
Outros ativos
1.197
1.355
Outros passivos
8.733
Total do ativo circulante
193.190
179.229 Total do passivo circulante
85.964
Não circulante
Não circulante
Caixa Restrito
6
26.697
25.816
Empréstimos e financiamentos
9
423.412
Ativo de contrato
5
1.518.488 1.473.628
Debêntures
10
97.794
Imobilizado
6.249
6.400
Arrendamento
1.084
Intangível
71
71
Contingência
11
12.915
Ativo de direito de uso de arrendamento
1.468
1.971
Tributos Diferidos
12
349.520
Total do ativo não circulante
1.552.973 1.507.886
Outros
5.367
Total do passivo não circulante
890.092
Patrimônio líquido
Capital social
13
543.261
Reserva legal
13
22.727
Reserva de incentivos fiscais
13
10.173
Reserva de lucros retidos
13
193.946
Total do patrimônio líquido
770.107
Total do Ativo
1.746.163 1.687.115 Total do passivo
1.746.163
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020
10.297
52.075
9.527
540
28.156
6.544
107.139
447.703
95.920
1.577
317.008
12.976
875.184
543.261
18.454
4.332
138.745
704.792
1.687.115

Diferentemente das Demonstrações Financeiras de 2021, que consideram o
cronograma de vencimentos com base apenas nos juros já reconhecidos, o
quadro acima "Cronograma de Vencimento da Dívida" considera juros a serem apropriados futuramente, adotando projeções utilizadas pela Companhia
e divulgadas pelo Boletim Focus.
Perspectivas 2022: Em 2022, a Companhia pretende manter o rigor demonstrado
até aqui nos procedimentos de operação e manutenção dos ativos de transmissão,
visando nível de disponibilidade próximo a 100% e, consequentemente, ausência
de parcela variável. O respeito ao meio ambiente continuará recebendo atenção
especial por meio do cumprimento dos programas ambientais pactuados junto ao
IBAMA. No aspecto social, a Companhia continuará preservando seus colaboradores dos riscos associados à COVID-19, mantendo-os em regime de trabalho remoto até que haja segurança para o retorno às atividades no escritório localizado
no Rio de Janeiro. Adicionalmente, a PTE tem como objetivo a finalização da construção da creche no Distrito de Rosário, oferecendo segurança e uma expectativa
de futuro melhor para as crianças da região enquanto suas famílias terão plenas
condições de exercerem atividades profissionais e complementarem suas rendas.
Do ponto de vista financeiro, o ano de 2022 começou de forma positiva, uma vez
que a Fitch Ratings reafirmou, pelo terceiro ano consecutivo, o Rating Nacional de
Longo prazo da segunda emissão de debêntures simples da PTE em 'AAA(bra)',
refletindo o robusto desempenho operacional e financeiro do projeto. A Companhia continuará atuando de forma responsável visando a manutenção da margem
EBITDA regulatória superior a 87%, rigor na realização de investimentos de forma
a garantir ótimos níveis de rentabilidade ou ainda a estabilidade e confiabilidade
operacional, visando também a máxima distribuição de dividendos, além da busca
de alternativas que possam otimizar a estrutura de capital e maximizar o valor para
o acionista. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. registra os agradecimentos
aos seus acionistas pelo suporte e confiança, aos colaboradores por toda a energia
e capacidade intelectual dedicadas a este projeto, à ANEEL e demais entidades governamentais pela estabilidade jurídica e transparência nas ações, aos stakeholders
pelo bom relacionamento e profissionalismo e à sociedade em geral, maior beneficiada por este projeto de tão grande importância para o setor elétrico brasileiro.
A administração. Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022.
Zongyue Xi - Diretor Presidente
Elton Keishi Hiruma - Diretor Financeiro
Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente
João Batista Guimarães Ferreira da Silva - Diretor Técnico
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
14
198.048
205.402
Custo de Construção
15
(560)
Custo de operação e manutenção - O&M
16
(12.475)
(13.045)
Lucro bruto
185.573
191.797
Receitas (Despesas) operacionais
Pessoal
17
(3.249)
(3.454)
Materiais
17
(1)
(24)
Serviços de terceiros
17
(1.263)
(887)
Tributos
17
(2)
(14)
Alugueis
17
(11)
Depreciação
17
(542)
(549)
Doações, Contribuições e Subvençoes
17
(225)
(735)
Outras Receitas Operacionais
17
1.274
488
Outras Despesas Operacionais
17
(1.043)
(22)
Lucro antes das receitas e despesas
financeiras e impostos
180.511
186.600
Receitas financeiras
18
2.697
1.314
Despesas financeiras
18
(64.835)
(49.500)
Resultado financeiro (líquido)
(62.138)
(48.186)
Resultado antes da tributação
118.373
138.414
Imposto de renda corrente e diferido
(22.625)
(22.980)
Contribuição social corrente e diferido
(10.285)
(9.931)
Lucro líquido do exercício
85.463
105.503
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
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https://monitormercantil.com.br/caderno-digital

Terça-feira, 15/03/2022

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
85.463
105.503
Outros resultados abrangentes
Total de resultado abrangente do exercício
85.463
105.503
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
118.373
138.414
Ajuste para:
Remuneração do ativo de contrato
(184.247) (178.397)
Margem de construção
4
PIS/COFINS Diferidos
4.755
(11.715)
Depreciação
33
164
Depreciação do direito de uso de arrendamentos
509
385
Juros s/ direito de uso de arrendamentos
232
442
Amortização de custo de transação
146
423
Despesas de juros de empréstimos
33.299
36.157
Despesas de juros debêntures
18.801
12.296
(Aumento)/redução nos ativos e Aumento (redução)
nos passivos operacionais
Contas a receber
(1.353)
(1.757)
Imposto a recuperar
8.169
(3.876)
Outros ativos
157
252
Ativo de contrato
132.837
126.035
Fornecedores
(4.816)
(3.906)
IR/CS pagas no exercício
(6.410)
(9.876)
Outros passivos
2.732
5.854
Disponibilidade proveniente das atividades operacionais
123.217
110.899
Pagamento de juros – empréstimos
(33.263)
(36.460)
Pagamento de juros – debêntures
(7.525)
(7.536)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
82.429
66.903
Fluxo de caixa da atividade de investimento
Caixa Restrito
(1.578)
173
Redução de Imobilizado
184
(1.116)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(1.394)
(943)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Pagamento de arrendamentos
(1.068)
(642)
Pagamento de debêntures
(7.887)
(8.009)
Captação de empréstimos
1.500
Pagamento de empréstimos
(36.644)
(33.995)
Dividendos pagos
(28.156)
(24.332)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
(73.755)
(65.478)
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa
7.280
482
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
20.820
20.338
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
28.100
20.820
Redução do caixa e equivalente de caixa
7.280
482
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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
Lucros
social
Legal incentivos fiscais
retidos
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2019
543.261
13.179
67.906
Lucro líquido do exercício
105.503
Constituição de reserva legal
5.275
(5.275)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
4.332
(4.332)
Dividendos mínimos obrigatórios
(25.057)
Constituição de reserva lucros retidos
70.839
(70.839)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
543.261
18.454
4.332
138.748
Lucro líquido do exercício
85.463
Constituição de reserva legal
4.273
(4.273)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
5.695
(5.695)
Ajuste da reserva de incentivo fiscal Sudene 2020
146
Dividendos mínimos obrigatórios
(20.297)
Constituição de reserva lucros retidos
55.198
(55.198)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
543.261
22.727
10.173
193.946
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Receita
Receita
Insumos adquiridos de terceiros
Custo Construção
Serviços
Depreciação
Valor adicionado bruto
Valor adicionado recebido em transferência
Receita financeira
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Outros benefícios
FGTS
Tributos
Federais
Estadual
Municipais
Remuneração do capital de terceiros
Aluguéis
Juros
Outros

221.909

210.275

(12.666)
(542)
208.701

(560)
(13.932)
(549)
195.234

2.834
211.535

1.314
196.548

4.409
575
108
5,092

2.709
686
59
3.454

55.634
191
55.825

37.785
14
37.799

11
64.835
309
65.155

48.737
1.055
49.792

Remuneração da capital próprios
85.463
105.503
Lucro líquido do exercício
211.535
196.548
Total
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1. Informações gerais: A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Compa- de forma a possibilitar a operação parcial por meio das acessantes Paranaíba
nhia ou PTE), sociedade privada de capital fechado, foi constituída em 21 de e São Pedro Transmissora. O investimento previsto pela ANEEL é de R$7.065,
dezembro de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, nº 955 - 12º com prazo de conclusão de 6 (seis) meses e incremento na RAP de aproximaandar, Centro, Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito damente R$864 a ser recebida até o final do contrato de concessão principal.
Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de concessão de Servi- A Companhia destaca que a implantação destes reforços foi concluída em jaços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, neiro de 2017 e teve inclusão na RAP do ciclo 2017/2018 a partir de 15 de
operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços julho de 2017 pelo valor anual de R$895. 1.7. Reforço II - Resolução Autoricomplementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa ativida- zativa ANEEL nº 6.846, de janeiro de 2018. Em 7 de fevereiro de 2018, a
de é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vin- ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de
culada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1.1. Da concessão: A Com- transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II.
panhia foi constituída a partir do Consórcio Paranaíba, vencedor do Lote G do O investimento previsto pela ANEEL é de aproximadamente R$25.770, com
Leilão de Transmissão nº 07/2012, realizado pela Agência Nacional de Ener- prazo de conclusão de 16 (dezesseis) meses e incremento na RAP de aproxigia Elétrica (ANEEL) em 19 de dezembro de 2012. O Lote G é composto pelas madamente R$3.111 a ser recebida até o final do contrato de concessão prinseguintes instalações nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás: • Linha de cipal. Este empreendimento compõe a complementação do módulo geral da
Transmissão Barreiras II - Rio das Éguas, em 500 kV, circuito simples, com SE Barreiras II, com módulo de infraestrutura para instalação de um banco de
extensão aproximada de 239 km, com origem na Subestação Barreiras II e reatores de barra 500 kV, com incremento de RAP de R$279 e vigência da
término na Subestação Rio das Éguas (Trecho G1). • Linha de Transmissão RAP por 31 anos; instalação de um banco de reatores de barra 500 kV, 3x50
Rio das Éguas - Luziânia, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproxi- Mvar e conexão do reator de barra RTB8 500 kV, com incremento de RAP de
mada de 368 km, com origem na Subestação Rio das Éguas e término na R$1.854 e vigência de RAP por 36 anos e a conexão do reator de barra RTB8
Subestação Luziânia (Trecho G2). • Linha de transmissão Luziânia - Pirapora 500 kV, com incremento de RAP de R$978 e vigência por 28 anos. A implan2, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 346 km, com tação desse reforço foi concluída em 19 de abril de 2019, 49 dias antes do
origem na Subestação Luziânia e término na Subestação Pirapora 2 (Trecho prazo estipulado pela ANEEL. 1.8. Reforço III - Resolução Autorizativa
G3). • Com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, ANEEL nº 7.498, de dezembro de 2018. Em 19 de dezembro de 2018, a
entradas de linhas, interligação de barramentos, barramentos, instalações vin- ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de
culadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervi- transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II,
são, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. para instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de
Em 2 de maio de 2013, a Companhia assinou o Contrato de Concessão nº barra 500 kV mencionado na Nota 1.9. O investimento previsto pela ANEEL é
007/2013, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pelo Poder de aproximadamente R$5.192, com prazo de conclusão de 16 (dezesseis)
Concedente e pela ANEEL. O prazo de implantação do empreendimento foi meses e incremento na RAP de aproximadamente R$618 a ser recebida até o
fixado em 36 meses a partir da assinatura do Contrato de Concessão. A Re- final do contrato de concessão principal. A energização desse reator ocorreu
ceita Anual Permitida (“RAP”) foi determinada em R$100.264 (cem milhões, em 12 de dezembro de 2019, o que representa uma antecipação de 4 (quatro)
duzentos e sessenta e quatro mil), valor histórico, e será corrigida anualmente, meses em relação ao prazo previsto pela ANEEL. 1.9. Indisponibilidade não
com base na variação do IPCA, no mês de julho de cada ano, nos termos do programada da linha de transmissão - Trecho G1. Em 14 de janeiro de
contrato de concessão. Em 27 de junho de 2017, a ANEEL, de acordo com a 2019, ocorreu o desligamento da linha de transmissão Barreiras II - Rio da
Resolução Homologatória nº 2.258/2017, estabeleceu a RAP em R$135.867 Éguas (trecho G1), sem condições de retorno, impactando no atendimento às
para o período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Em 26 de junho cargas dos Municípios de Barreiras. A causa do desligamento foi a queda da
de 2018, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408/2018, torre nº 95 do tipo cross rope, localizada a 39 km da SE Barreiras II. A recupeestabeleceu a RAP em R$131.365 para o período de 1º de julho de 2018 a 30 ração do ativo e da função de transmissão levou aproximadamente 89 horas.
de junho de 2019. Em 25 de junho de 2019, a ANEEL, de acordo com a Reso- Considerando a característica do incidente, a Companhia classificou-o como
lução Homologatória nº 2.565/2019, estabeleceu a RAP em R$140.834 para o caso fortuito, com prazo de recuperação sem incidência de parcela variável
período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Em 14 de julho de 2020, por indisponibilidade (“PVI”) de 60 horas. Essas 29 horas adicionais sujeitas à
a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.725/2020, estabe- parcela variável foram estimadas pela Companhia em R$3.588. Em 22 de abril
leceu a RAP em R$144.567 relativa ao Contrato de Concessão e Reforços de 2019, em resposta ao pedido de isenção de PVI, o Operador Nacional do
autorizados em operação comercial para o período de 1º de julho de 2020 a Sistema Elétrico (“ONS”) remeteu à Companhia uma correspondência infor30 de junho de 2021. Em 13 de julho de 2021, a ANEEL, de acordo com a mando que não foi possível classificar o desligamento automático da LT 500
Resolução Homologatória nº 2.895/2021, estabeleceu a RAP em R$156.284 kV Barreiras II/Rio das Éguas - C1, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2019,
relativa ao Contrato de Concessão e Reforços autorizados em operação co- como caso fortuito ou de força maior, isento de PVI. Assim, o “ONS” apurou
mercial para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 1.2. PVI no valor total de R$5.590, que foi deduzido dos recebimentos mensais de
Implantação do empreendimento: A Companhia concluiu com êxito, no mês RAP em quatro parcelas de R$1.343 (maio a agosto de 2019) e mais uma
de maio de 2016, a implantação e energização da linha de transmissão Luziâ- parcela final de R$217 (setembro de 2019). A Companhia mantém o entendinia - Pirapora 2. No mês de julho de 2016, foi concluída a implantação e ener- mento de que se trata de caso fortuito sem incidência de PVI pelo prazo de 60
gização da linha de transmissão Rio das Éguas - Luziânia. O trecho Barreiras horas e adotou medidas administrativas perante o ONS e a ANEEL. EntretanII - Rio das Éguas teve sua implantação e energização concluída em janeiro to, em janeiro de 2021, a ANEEL decidiu por não reconhecer o recurso admide 2017, representando a conclusão da implantação da totalidade do projeto. nistrativo apresentado pela Companhia pleiteando a devolução da PVI aplica1.3. Licenciamento ambiental: Conforme mencionado anteriormente, em 30 da. Diante deste cenário, avalia-se medidas cabíveis na esfera judicial. 2.
de janeiro de 2017, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Bra- Base de preparação e mensuração: As demonstrações financeiras da Comsileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, emitiu a Licen- panhia foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práça de Operação nº 1.367/2017 em favor da Companhia, autorizando a opera- ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas
ção comercial do trecho Luziânia-Pirapora 2 (G3). No dia 4 de abril de 2017, o na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitiInstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (“IBAMA”) reti- dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou
ficou a Licença de Operação nº 1.367/2017, estendendo-a a todos os trechos os pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que
da Linha de Transmissão 500kV, passando pelas subestações de Barreiras II estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações financeiras
- Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, com extensão aproximada de 953 Km, foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com excecompreendida entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Desde então, ção dos instrumentos financeiros não derivativos. As demonstrações financeia Companhia encontra-se em operação comercial plena e apta ao recebimen- ras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas
to integral da RAP. 1.4. 1ª Revisão Tarifária: Conforme Contrato de Conces- nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação
são nº 007/2013 ANEEL, firmado em 2 de maio de 2013, a agência procederá das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetirevisão da RAP em intervalos periódicos de 5 (cinco) anos, contados do pri- vos, com base no julgamento da administração para determinação do valor
meiro mês de julho subsequente à data de assinatura do contrato, além da adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos
correção pelo IPCA realizada anualmente. Na definição da receita máxima sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos finanpermitida no momento do leilão, a ANEEL estipulou a remuneração do capital ceiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, recuperabilipróprio e de terceiros em função de premissas de mercado vigentes na época. dade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação da
Nas revisões previstas para o 5º, 10º e 15º ano do período da concessão, a provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos
RAP será corrigida para mais ou para menos considerando justamente a va- para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquiriação neste custo real de capital de terceiros e considerando ainda eventuais dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valoganhos de eficiência operacional relacionados à operação e manutenção dos res significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações finanempreendimentos. O processo teve início no começo de 2018 e a Nota Técni- ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.
ca nº 138/2018 - SGT/ANEEL consolidou o cálculo realizado pela agência e as A Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstracontribuições dos agentes com revisão tarifária prevista em 2018. Esta nota ções financeiras da Companhia foram autorizadas pela administração em 01
técnica instruiu a decisão colegiada de diretoria da ANEEL que fixou a RAP de fevereiro de 2022. 2.1. Moeda funcional: As demonstrações financeiras
revisada. De forma resumida, o custo real de capital de terceiros previsto no estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da
contrato de concessão firmado pela PTE era de 3,78%. Após a atualização Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo,
dos indicadores macroeconômicos, mais precisamente TJLP e IPCA, obser- exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamenva-se um custo real de capital de terceiros revisado de 2,63% nesse primeiro tos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a administração utiliciclo. Com isto, o WACC real do contrato passou de 5,81% no leilão para zou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políti5,09%, gerando uma redução da RAP de 3,99% a partir de julho de 2018, e cas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
considerado o reajuste tarifário anual pelo IPCA. Em termos de valor, a revi- despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimasão provocou uma redução de R$5.422 na RAP do ciclo 2018/2019 ou ainda tivas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimatiR$452 na receita mensal. Em relação aos reforços autorizados, em função da vas são reconhecidas prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato e remuneraimpossibilidade de atualização a contento do banco de preços de referência, ção do ativo de contrato: No início da concessão, a taxa de remuneração do
a ANEEL decidiu não realizar a revisão tarifária em 2018, aplicando de forma ativo de contrato é estimada pela Companhia por meio de componentes interprovisória o reajuste pelo IPCA. Em 23 de junho de 2020, a ANEEL, de acordo nos e externos de mercado, por meio de avaliações financeiras. A taxa de recom a Resolução Homologatória nº 2.702, fixou o reposicionamento da Recei- muneração do ativo de contrato é estimada por concessão e utilizada para
ta Anual Permitida - RAP do reforço 1 e melhorias autorizados para os Contra- remunerar o ativo de contrato do referido Contrato de Concessão. O saldo do
tos de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica dos empreendimentos ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF
licitados, com revisão prevista para 2018 e 2019, a vigorar a partir de 1º de - Taxa de Remuneração do Ativo de contrato referente ao Contrato de Conjulho de 2020, estabelecendo a RAP em R$1.367, sendo 52,78% referentes cessão. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Compaao reposicionamento tarifário. 1.5. Ressarcimento de custos adicionais na nhia na determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a inSubestação Pirapora 2: Este pedido de ressarcimento tem por origem fato fraestrutura e a indenização que se espera receber do Poder Concedente no
ocorrido no final de 2012. Entre a data de divulgação do Edital do Leilão nº fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o
007/2012 e a data efetiva do leilão, a ANEEL emitiu resolução autorizando valor residual contábil no término da concessão. A Companhia utiliza os seus
uma outra concessionária a executar parte do escopo previsto no próprio edi- resultados históricos como base para determinação de suas estimativas, letal do leilão. Tendo em vista esse conflito regulatório, a PTE não pode execu- vando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as espetar as obras na subestação Pirapora 2 conforme inicialmente previsto no edi- cificidades de cada leilão. 2.4. Determinação da taxa efetiva de juros do
tal, devendo encontrar um outro ponto de acesso à subestação e incorrendo ativo de contrato: A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconem custos adicionais da ordem de R$6 milhões. Cabe destacar que estes R$6 to que melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração fimilhões adicionais já compõem o ativo de contrato contabilizado pela Compa- nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar
nhia. Diante desse cenário, a PTE apresentou à ANEEL, no final de 2016, os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compopedido de ressarcimento de custos adicionais incorridos na execução do Con- nente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada
trato de Concessão nº 007/2013. Por fim, em 15 de outubro de 2019, a Direto- contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a reria da ANEEL, por maioria de votos, decidiu conhecer e dar parcial provimento ceita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de
ao pedido apresentado pela PTE, conforme Despacho ANEEL nº 2.828, esta- contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecibelecendo uma Parcela de Ajuste no próximo processo tarifário da Receita do como receita ou despesa no resultado. 2.5. Receita de operação e manuAnual Permitida - RAP correspondente ao montante de investimento de tenção: Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenR$2.446, a preços de junho de 2019. A Companhia informa que fará jus a este ção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros
valor em 12 (doze) parcelas mensais de R$204 corrigidas pelo IPCA no perío- os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, confordo de julho de 2020 até junho de 2021. Adicionalmente, a Companhia avalia me contraprestação dos serviços. 2.6. Receita de construção: Quando a
ainda outras medidas cabíveis no sentido de ser ressarcida integralmente pe- concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é recolos custos adicionais incorridos. 1.6. Reforço I - Resolução Autorizativa nhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos reANEEL nº 6.030, de setembro de 2016. Em 12 de setembro de 2016, a lativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em
ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custransmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, tos de implementação da infraestrutura e encargos. 2.7. Avaliação de instru-

Total
624.346
105.503
(25.057)
704.795
85.463
146
(20.297)
770.107

mentos financeiros: A Companhia faz uso de técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado
para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros.
2.8. Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadas à
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo e da
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, 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. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis,
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais
das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se
em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação
podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 2.9. Provisões para
contingências: A Companhia reconhece provisão para causas prováveis de
cunho cíveis, tributárias, trabalhistas e ambientais. A avaliação da probabilidade de perda inclui evidências disponíveis, hierarquia das leis, jurisprudências
disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões
são revisadas e ajustadas periodicamente para que seja refletida na demonstra financeira o valor de melhor estimativa para pagamento futuro. 3. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender aos 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. 3.3. Concessionários e permissionários: Destinam-se à contabilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos
valores a receber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional
do Sistema Elétrico - ONS, por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais.
Foi constituída provisão em montante considerado suficiente pela administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na
avaliação individual de cada cliente com parcelas em atraso. 3.4. Ativo de
contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua
como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou
melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraestrutura) usada
para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura
durante o prazo de concessão. O contrato de concessão não transfere ao
concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos
serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a
infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. Ativo de contrato:
Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do 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”. O ativo de contrato se origina na
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo
do tempo do projeto, porém, o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção.
Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a
parcela do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro,
pois nada além da passagem do tempo será requerida para que o referido
montante seja recebido. Os benefícios desse ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de
energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros.
O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária
Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem
pela prestação dos serviço público de transmissão aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e
eventuais investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito
de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A
implementação da infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra,
tem o direito à contraprestação vinculado à performance de finalização da
obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a
passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos custos das
obras relacionadas à formação desse ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos de concessão a partir de 1º de janeiro de 2018 passaram a ser
registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de
contrato, por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação
de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas
ao diferimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.5. Outros ativos e passivos:
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. Um passivo é reconhecido no
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer nos próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos: A política de
reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas
previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias devem ser registrados no passivo circulante. O Estatuto Social da Companhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título
de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o Estatuto Social, compete à
Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de 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 ainda não distribuído no
curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes
ao mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional”
no patrimônio líquido. 3.7. 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. 3.8. Receita e custo de construção: Serviços
de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são
reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as
alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é
implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são
alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente à Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o
custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. 3.9.
Receita de remuneração do ativo de contrato: Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios
específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do
ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão.
A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção: Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que
tem início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção
da disponibilidade dessas instalações. 3.11. 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. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e
variações monetárias sobre dívidas. 3.12. Tributação e encargos regulatórios: Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia optou pela
tributação pelo lucro real anual com estimativas mensais. Sendo assim, o imposto de renda e da contribuição social, para a estimativa mensal, é calculada
por meio da aplicação do percentual sobre o lucro líquido ajustado. O imposto
de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do
adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses e compensados os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo regime
de competência. A contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de
9% sobre o lucro contábil ajustado, também considerando a compensação de
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bases negativas, reconhecidos pelo regime de competência. As antecipações
ou valores passíveis de compensação são demonstradas no ativo circulante
ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além do imposto de renda e da contribuição social, 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%. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada 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. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e
passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor
presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo
prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu
valor presente. 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. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da
utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa
contratuais. 3.14. Demonstrações dos fluxos de caixa: A demonstração dos
fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos
de Caixa, emitido pelo CPC. 3.15. Demonstrações do valor adicionado: As
demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.16.
Custo dos empréstimos: Os custos dos empréstimos compreendem juros e
outros custos incorridos relativos ao empréstimo. Os custos dos empréstimos
são contabilizados no resultado do exercício. 3.17. Instrumentos financeiros: A Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, relativos à classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de
perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação
e mensuração - com a adoção do CPC 48, os instrumentos financeiros passaram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado;
ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao
Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e
recebíveis e disponíveis para venda. 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 partir
de 1º de janeiro de 2018, a Companhia passou a apresentar os instrumentos
financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de
resultado - os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou
ativos financeiros a ser 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 valor justo por meio do
resultado. 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 CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 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 ao valor justo por
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. 3.18. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data
de início do contrato, 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 aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos
de ativo de baixo valor. A Companhia reconhece o passivo de arrendamento
para efetuar pagamentos de arrendamento e ativo de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. 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 arrendamentos.
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, 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. Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for
transferida para a Companhia ao final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso também
estão sujeitos à redução ao valor recuperável. Passivos de arrendamento: Na
data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento 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. Ao calcular
o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa sua
taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro 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 ou uma alteração na avaliação de uma opção
de compra do ativo subjacente. 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). Também aplica a
concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos considerados de baixo valor. 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. 3.19.
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 Paranaíba, 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 estima-

tivas 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 do Paranaíba. 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 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.
4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Banco conta movimento
192
303
Aplicação financeira
27.908
20.517
28.100
20.820
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 (CDBs) foram remuneradas
à taxa média de 102,60% do CDI. 5. Ativo de contrato: O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados
entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora)
regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia
elétrica pela Companhia, onde: • O contrato estabelece quais os serviços que
o operador deve prestar. • O contrato estabelece padrões de desempenho
para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade da rede. • Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura
devem ser revertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de uma indenização. • O preço é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido
nos contratos pela Remuneração Anual Permitida (RAP), parcela garantida
pelo Poder Concedente para remunerar o operador. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de
caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber garantidos pelo Poder
Concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo
da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador
Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão
disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final
do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente
ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com
base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto para um período de 30 anos cujos critérios de pagamento
ainda serão definidos pelo Poder Concedente. O saldo em 31 de dezembro de
2021 e 31 de dezembro de 2020 está composto como abaixo:
Ativo de contrato
31/12/2021 31/12/2020
Serviços de construção
2.231.929
2.047.683
Amortização do ativo de contrato
(574.055)
(441.218)
Total líquido
1.657.874
1.606.465
Circulante
139.386
132.837
Não circulante
1.518.488
1.473.628
Total
1.657.874
1.606.465
6. Caixa e equivalente de caixa com uso restrito
31/12/2021
Curto Longo
prazo prazo Total 31/12/2020
Conta reserva do BNDES
- 18.040 18.040
17.855
Conta reserva das debêntures
- 8.657 8.657
7.961
4.565
- 4.565
3.868
Conta de pagamento das debêntures
4.565 26.697 31.262
29.684
O saldo de R$31.262 em 31 de dezembro de 2021 (R$29.684 em 31 de dezembro de 2020), representa o valor acumulado nas contas reserva apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o BNDES e à
escritura da segunda emissão de debêntures da Companhia. O mecanismo de
preenchimento destas contas reserva segue estritamente as condições previstas nos contratos de financiamento e a totalidade do saldo está aplicada em
fundo de investimento e/ou aplicações financeiras exclusivamente lastreado
em títulos públicos federais, de baixo risco, com liquidez diária, administrados
pelo banco arrecadador, nos termos do contrato de cessão fiduciária de direitos, administração de contas e outras avenças. Periodicamente, a Companhia
solicita a equalização do saldo, liberando em contas de livre movimentação
excedentes em função dos rendimentos auferidos. A 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
1,5, não havendo a necessidade de preenchimento da Conta de Complementação de ICSD, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas no
Contrato de Financiamento, mantendo-se assim totalmente adimplente junto
à Planner e ao BNDES. A conta de pagamento das debêntures é preenchida
mensalmente com o valor correspondente a um sexto da parcela semestral
vincenda projetada. A próxima parcela terá seu vencimento em 15 de março
de 2022, momento no qual os recursos dessa conta são resgatados para pagamento da parcela e um novo ciclo de preenchimento da conta de pagamento das debêntures se inicia. 7. Concessionários e permissionários: O saldo
de contas a receber de clientes no valor de R$17.214 (R$15.862 em 31 de
dezembro de 2020) não tem atrasos significativos conforme abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
A vencer
17.021
15.690
Até 30 dias
4
10
Entre 31 e 60 dias
1
8
Entre 61 e 90 dias
1
4
Acima de 90 dias
187
150
17.214
15.862
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 5 do mês subsequente. 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 à Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar à ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta-fiança bancária.
8. Fornecedores
31/12/2021 31/12/2020
Siemens ltda
3.368
3.350
Serra da mesa transmissora de energia s.a
429
674
Isolux projetos
380
380
Phelps dodge
87
36
Cceip
61
42
State grid
9
Plp produtos p/linha
46
87
Contratos de encerramento de obra (a)
5.048
Totvs s.a
45
Spcc advogados
40
Estrela guia seguran
27
Electro vidro s.a.
132
Tll engrenharia
129
Scherer construtor
179
Outros
558
671
5.481
10.297
(a) O valor dos contratos de encerramento de obra refere-se a investimentos
relacionados à implantação do empreendimento como, por exemplo, conclusão dos processos envolvendo liberação fundiária, compensações ambientais e
constituição de reserva legal, todos adequadamente incluídos na unitização do
empreendimento perante a ANEEL. 9. Empréstimos e financiamentos: Empréstimos BNDES: Em 21 de outubro de 2015, a Empresa celebrou o contrato
de financiamento com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES) no valor de R$606.241 (seiscentos e seis milhões, duzentos e quarenta
mil e oitocentos e vinte reais). Os recursos destinados a este investimento serão
postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: (a) Subcrédito
“A” - no valor de R$543.725 (quinhentos e quarenta e três milhões, setecentos
e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais), destinado à implantação de
projeto. A taxa de juros é de 2,42% a.a. acima da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil. A amortização deverá ser feita
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15 de novembro de 2016 e última em 15 de outubro de 2030. (b) Subcrédito “B” - no valor
de R$59.500 (cinquenta e nove milhões, quinhentos mil e trinta reais), destinado
à aquisição de máquinas e equipamentos. A taxa de juros é de 2,02% a.a. acima da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do
Brasil. A amortização deverá ser feita em 168 prestações mensais e sucessivas,
vencendo a primeira em 15 de novembro de 2016 e última em 15 de outubro de
2030. (c) Subcrédito “C” - no valor de R$3.016 (três milhões, dezesseis mil, cento e vinte reais), destinado a investimentos socioambientais. A taxa de juros é a
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil. A
amortização deverá ser feita em 165 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15 de dezembro de 2018 e a última em 15 de outubro de 2030.
Como garantia do financiamento, a Companhia assinou o contrato de Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao contrato
de Concessão. Até 31 de dezembro 2019, a Companhia registrou as liberações
de recursos por parte do BNDES no valor total de R$605.474, sendo R$544.327
correspondente ao Subcrédito “A”, R$59.747 correspondente ao Subcrédito “B”
e R$1.400 correspondente ao Subcrédito “C”. Em 10 de julho de 2020, a Companhia registrou a liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de
R$1.500, correspondente ao Subcrédito “C”. Em 31 de dezembro de 2020, o
saldo atualizado da dívida é de R$499.778, líquidos dos custos de transação
que somam o valor de R$192. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo atualizado
da dívida é de R$463.189, líquidos dos custos de transação que somam o valor
de R$173. Mutação dos empréstimos: Os valores discriminados nos quadros
abaixo consideram principal e juros reconhecidos até dezembro de 2021.
Custo
Amor- Amor- de tranJuros tização tização sação
Apro- de Ju- de Prin- a amor31/12/2020 priados
ros
cipal
tizar 31/12/2021
BNDES Subcrédito A 448.433 30.081 (30.048) (32.785)
- 415.681
BNDES Subcrédito B
48.829 3.097 (3.094) (3.638)
45.194
BNDES Subcrédito C
2.708
121
(121)
(221)
2.487
Custo de transação
(192)
19
(173)
499.778 33.299 (33.263) (36.644)
19 463.189

Segregação entre curto e longo prazo
Subcrédito “A”
Subcrédito “B”
Subcrédito “C”
(-) Custo de transação
Total
Cronograma de vencimentos

Curto
prazo
35.637
3.928
233
(21)
39.777

Longo
Total
prazo 31/12/2021
380.042
415.679
41.267
45.195
2.255
2.488
(152)
(173)
423.412
463.189

2025 até
o final do
2022
2023
2024 contrato
Total
BNDES - Subcrédito A
35.637
32.785
32.785
314.474 415.681
BNDES - Subcrédito B
3.928
3.638
3.638
33.990 45.194
BNDES - Subcrédito C
232
221
221
1.813
2.487
Total
39.797
36.644
36.644
350.277 463.362
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e obrigações a serem observados pela Companhia. As principais obrigações foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a)
Não constituir, sem autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre
os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. (b) Vincular, em favor de outro
credor os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES. (e) Sem
prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos e/ou
pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em
conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. (f)
Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou
com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que
pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os
AFACs durante o período de implantação do Projeto, bem como não efetuar
redução de seu capital social até a liquidação final das obrigações do contrato,
sem prévia e expressa anuência do BNDES. (g) Apurar, anualmente e durante
todo o período de amortização deste Contrato, Índice de Cobertura do Serviço
da Dívida de 1,2, a ser apresentado anualmente com base em relatório próprio e nas demonstrações financeiras intermediárias anuais da Beneficiária,
que será medido a partir do início da amortização. (h) Manter, durante todo o
período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela
relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, expurgando, para esse cálculo os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação
Técnica ICPC 01. (i) Manter, durante o período de amortização do contrato,
recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor
da prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e
demais despesas pagas. (j) Apurar anualmente o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato.
Em 06 de maio de 2019, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
(BNDES) exonerou a fiança bancária prestada por instituição financeira, que
se responsabilizou, na qualidade de devedor solidário e principal pagador,
pelo fiel e exato cumprimento de parcela de 24,5% (vinte e quatro inteiros e
cinco décimos por cento) das obrigações garantidas de Furnas Centrais Elétricas S.A. e também exonerou as fianças corporativas prestadas pela State
Grid Brazil Holding S.A. e pela COPEL - Companhia Paranaense de Energia,
devido ao cumprimento do Completion Físico e Financeiro previsto no Parágrafo Quarto de sua Cláusula Décima Sexta do Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0494.1. O contrato de cessão estabelece que em caso de ICSD inferior a 1,2, a Companhia deverá elevar o valor
dos recursos aplicados na Conta Reserva do BNDES, de 3 (três) para 6 (seis)
prestações mensais. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou ICSD
de 1,5, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento, mantendo-se assim totalmente adimplente junto ao
BNDES. 10. Debêntures: Em 15 de janeiro de 2017, a Companhia realizou a
2ª emissão de debêntures simples, nominativa e escritural, não conversíveis
em ações, em série única, com as seguintes características: • Data da emissão: 15 de janeiro de 2017. • Vencimento: 15 de março de 2028. • Valor total
da emissão: R$120.000 (cento e vinte milhões de reais). • Amortização: as
debêntures serão amortizadas (juros + principal) em 22 parcelas semestrais
e consecutivas, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro, sendo o
primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2017 e o último na data
do vencimento. • Forma de Subscrição e Integralização: à vista, em moeda
corrente nacional, no ato da subscrição, via CETIP. • Remuneração: 100%
da variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo
(IPCA), acrescido de juros remuneratórios de 6,9045% ao ano. • Ano-base:
252 dias úteis. • Cláusula de repactuação: não haverá repactuação programada das debêntures. • Amortização extraordinária: as debêntures não estão
sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. • Resgate antecipado
facultativo: as debêntures não estão sujeitas ao resgate antecipado facultativo pela Emissora, seja ele total ou parcial. • Garantias: fiança corporativa
da State Grid Brazil Holding S.A. e da Copel Geração e Transmissão S.A.,
de forma não solidária e no limite da participação acionária de cada acionista
na Companhia, fiança bancária no limite de 24,5% da emissão, penhor de
ações e cessão fiduciária de direitos emergentes da concessão. Mutação das
debêntures: Os valores discriminados nas tabelas abaixo consideram principal
e juros reconhecidos até dezembro de 2021.
Juros Amorti- Amorti- Custo de
Apro- zação de zação de transação
31/12/2020 priados
Juros Principal a amortizar 31/12/2021
Debentures
110.769 18.801 (7.525) (7.887)
114.158
(-) Custo de
transação
(5.322)
127
(5.195)
105.447 18.801 (7.525) (7.887)
127
108.963
Segregação entre curto e longo prazo
Curto
Longo
Total
prazo
prazo
31/12/2021
Debentures
11.354
102.804
114.158
(-) Custo de transação
(185)
(5.010)
(5.195)
Total
11.169
97.794
108.963
Cronograma de vencimento
2025 até o final
2022
2023
2024
do contrato
Total
Debentures
11.354
24.982
21.207
56.615 114.158
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros
e obrigações a serem observados pela Companhia. As principais obrigações
foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a) Deixar
de ter suas demonstrações financeiras intermediárias auditadas por auditor
independente registrado na CVM. (b) Redução do capital social da emissora,
independentemente da distribuição de recursos às suas acionistas diretas e
indiretas, ou cancelamento de adiantamento para futuro aumento de capital
realizados por acionistas da emissora, sem prévia autorização do debenturista. (c) Não constituir, sem autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame
sobre os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. (d) Vincular, em favor de
outro credor, os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES. (e)
Sem prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos e/
ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em
conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. (f)
Não firmar contrato de mútuo com terceiros ou com seus acionistas, diretos
ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo
Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, sem prévia
aprovação dos Debenturistas ressalvadas as hipóteses cumulativas, em que:
(i) sejam subordinadas às Debêntures e ao contrato de financiamento; (ii) de
curto prazo, isto é, com vencimento em até um ano de sua contratação e
limitada ao valor máximo de R$10.000 desde que não resulte em descumprimento do ICSD; (iii) tenham seus recursos exclusivamente destinados para
pagamento de fornecedores para término das obras e conclusão do projeto.
(g) Manter, durante todo o período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual
ou superior a 20%, expurgando para este cálculo os efeitos decorrentes da
aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01. (h) Manter, durante o período de
amortização do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda do serviço da dívida
incluindo principal, juros e demais despesas pagas. (i) Apurar, anualmente,
o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. Em 22 de maio de 2019, a Planner Trustee
DTVM exonerou a fiança bancária prestada por instituição financeira, que se
responsabilizou, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, pelo
fiel e exato cumprimento de parcela de 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco
décimos por cento) das obrigações garantidas de Furnas Centrais Elétricas
S.A. e, em 24 de maio de 2019, a Planner também exonerou as fianças corporativas prestadas pela State Grid Brazil Holding S.A. e pela COPEL - Companhia Paranaense de Energia, devido ao cumprimento do Completion Físico
e Financeiro previsto na cláusula 4.22 da Escritura de Emissão. O contrato
de cessão estabelece que em caso de ICSD inferior a 1,2, a Companhia deverá preencher a Conta de Complementação de ICSD de forma a manter o
montante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado e o valor
equivalente a um ICSD mínimo de 1,2. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou ICSD de 1,5, além de cumprir com todas as demais obrigações
previstas na Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Companhia, mantendo-se, assim, totalmente adimplente junto aos debenturistas.
11. Provisão para contingências e passivo contingente. A Companhia, no
curso normal de suas operações, está envolvida em processos legais de natureza cível, tributária, trabalhista e ambiental. A Companhia constitui provisões
para processos legais a valores considerados pelos seus assessores jurídicos
e sua Administração como sendo suficientes para cobrir perdas prováveis e
possíveis. Essas provisões são apresentadas de acordo com a natureza das
correspondentes causas: As contingências provisionadas estão classificadas
conforme a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
Cívil
12.915
A Companhia é parte em um procedimento arbitral movido por terceiros e
que corre sob confidencialidade. Esta arbitragem questiona eventuais custos adicionais incorridos durante a implantação do empreendimento. O valor provisionado representa, na data de elaboração destas Demonstrações
Financeiras, a melhor expectativa da Administração e de seus assessores
jurídicos para que tal obrigação seja liquidada, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros legais. 12. Impostos correntes e diferidos:
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 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) Benefício fiscal: Em
23 dezembro de 2020, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) emitiu o Laudo Constitutivo de nº 0168/2020, que outorga à Paranaíba Transmissora de Energia o direito à redução do imposto de renda
de 75%, calculados sobre o lucro da exploração da atividade de transmissão de energia elétrica, enquadrada no setor de infraestrutura, considerado
prioritário para fins do benefício, conforme Decreto 4.213, de 26 de abril de
2002. Tal benefício é calculado mensalmente com base no lucro de exploração, localizada no Estado da Bahia, com prazo de vigência de 2020 a 2029.
Em 29 de dezembro de 2020, a PTE protocolou pedido de reconhecimento
do direito à redução do IRPJ perante a Receita Federal do Brasil (RFB), com
fundamento no Laudo Constitutivo nº 0168/2020, expedido pela SUDENE. Em
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28 dezembro de 2021, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) emitiu o Laudo Constitutivo de nº 0261/2021 que outorga à Paranaíba Transmissora de Energia o direito à redução do imposto de renda de
75%, calculados sobre o lucro da exploração da atividade de transmissão de
energia elétrica, enquadrada no setor de infraestrutura, considerado prioritário
para fins do benefício, conforme Decreto 4.213, de 26 de abril de 2002. Tal benefício é calculado mensalmente com base no lucro de exploração, localizada
no Estado de Minas Gerais, com prazo de vigência de 2021 a 2030. Em 29 de
dezembro de 2021, a PTE protocolou pedido de reconhecimento do direito à
redução do IRPJ perante a Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento
no Laudo Constitutivo nº 0261/2021, expedido pela SUDENE. 12.1. Imposto
de renda e contribuição social. 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, como reflexo das
incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com
base nas taxas de impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos
fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 12.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos. Os encargos
de imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados com base
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento
às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social apurados
respectivamente com base no Prejuízo Fiscal e na Base Negativa da CSLL
foram apurados considerando a avaliação feita pela administração com base
nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos
que indicaram que a Empresa terá rentabilidade para compensar os prejuízos
acumulados. 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. A demonstração dos tributos
e contribuições correntes e diferidos é a seguinte:
Ativo diferido
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
112.700
28.051
10.143
38.194
Adições 2021
Compensações 2021
(13.976)
(3.488)
(1.255)
(4.743)
Saldo em 31/12/2021
98.724
24.563
8.888
33.451
Passivo diferido
Descrição
Base de cálculo
IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2020
151.878
54.726 206.604
Adições 2021
166.495
41.600
14.985
56.585
Amortização
(98.808)
(24.678)
(8.893) (33.571)
Saldo em 31/12/2021
168.800
60.818 229.618
Líquido em 31/12/2021
144.237
51.930 196.167
Líquido em 31/12/2020
123.827
44.583 168.410
Tributos correntes
Base de cálculo
IR - 25% CSLL - 9%
Total
Descrição
Saldo em 31/12/2020
257
257
Adições 2021
46.587
11.623
4.193
15.816
Compensações 2021
(3.494)
(1.258)
(4.752)
IRPJ/CSLL pagos por
estimativa
(3.767)
(2.643)
(6.410)
Benefício fiscal – Sudene
(5.694)
(5.694)
Saldo em 31/12/2021
33.105
(1.332)
549
(783)
O reflexo no resultado está demonstrado como abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda diferido passivo
(16.922)
(16.609)
Incentivo SUDENE
5.694
Imposto de renda corrente
(11.398)
(6.371)
(22.626)
(22.980)
Contribuição social diferido passivo
(6.092)
(5.979)
Contribuição social corrente
(4.193)
(3.952)
(10.285)
(9.931)
Líquido
(32.911)
(32.911)
12.3. PIS e COFINS: O PIS e COFINS diferidos referem-se aos registros contábeis da movimentação do CPC 47 - Ativos de Contrato que serão realizados
na proporção das operações considerando a receita e custos de operação
realizados e depreciação do ativo imobilizado da concessão. A COFINS diferida foi apurada sobre a receita de construção e sobre a remuneração do ativo
de contrato, pela alíquota de 7,6%, enquanto o PIS está constituído à alíquota
de 1,65%, conforme tabela a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
PIS diferido
27.356
26.508
COFINS diferido
125.998
122.090
153.353
148.598
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o
capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$543.261, dividido em 543.261.000 ações ordinárias nominativas subscritas e integralizadas, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding S.A., Furnas Centrais
Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51%,
24,5% e 24,5%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da
Companhia, em reais, é como se segue:
Ações
%
State Grid Brazil Holding S.A.
277.063.110
51,0
Furnas Centrais Elétricas S.A.
133.098.945
24,5
Copel Geração e Transmissão S.A.
133.098.945
24,5
543.261.000
100,0
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: O incentivo fiscal do imposto de
renda e adicionais não restituíveis é apurado e registrado no resultado do período como redução do imposto de renda, em atendimento ao pronunciamento
CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e IAS 20. A parcela do
lucro decorrente de incentivos fiscais é objeto de destinação à Reserva de
Lucro, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o
artigo 195-A da Lei nº 6.404/76, a qual somente poderá ser utilizada para
aumento do capital social ou absorção de prejuízos. A Companhia goza deste
incentivo fiscal, o qual está discriminado na Nota 12. d) Reserva de retenção
de lucros: Foram constituídas reservas para atender as necessidades de investimentos e manutenção do capital de giro da Companhia mediante a destinação de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações
legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por
orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. e)
Reserva de lucros a realizar: A administração da Companhia, em conformidade com a legislação brasileira e com seu Estatuto Social, propôs a destinação
do saldo existente em lucros acumulados para a reserva de lucros a realizar.
Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda não realizados financeiramente (apesar de contábil e economicamente realizados) pela Companhia e será realizado a longo prazo. f) Dividendos mínimos obrigatórios: Aos
acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de
25% do lucro líquido após a constituição da reserva legal, calculado em conformidade com a legislação brasileira e com o Estatuto Social da Companhia.
Em 13 de agosto de 2020, a Companhia pagou o valor de R$12.146, referente
à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018, sendo
R$0,022236 para cada ação do capital social. Em 25 de novembro de 2020,
a Companhia pagou o valor de R$12.187, referente à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2019, sendo R$0,022433 para cada
ação do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou o
valor de R$25.057 para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios sendo
R$0,046123 para cada ação do capital social. Em 03 de agosto de 2021, a
Companhia pagou o valor de R$14.077, referente à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2020, sendo R$0,025913 para cada
ação do capital social. Em 10 de novembro de 2021, a Companhia pagou o valor de R$14.077, referente à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
do exercício de 2020, R$0,025913 para cada ação do capital social. Em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia destinou o valor de R$20.297, equivalente
a 25% do lucro líquido ajustado após a destinação de 5% para reserva legal,
para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, sendo R$0,037362 para
cada ação do capital social. 14. Receita operacional líquida: Segue abaixo
a conciliação da receita bruta e líquida em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
31/12/2021 31/12/2020
Receita de Construção (a)
556
Remuneração dos ativos de contrato
184.247
178.397
Receita de Operação e Manutenção
36.258
31.323
Receita operacional bruta
220.505
210.276
Deduções da receita operacional
Encargos regulatórios
(2.095)
(1.968)
Pis (corrente e diferido)
(3.638)
(518)
Cofins (corrente e diferido)
(16.724)
(2.388)
Total receita operacional líquida
198. 048
205.402
(a) Valor refere-se aos custos de construção de reforços de linha ou subestação.
15. Custos de construção: O custo de serviços refere-se aos custos incorridos para a construção, implantação das linhas de transmissão e operações e
manutenções, como se segue:

31/12/2021 31/12/2020 vírus, com impactos significativos na atividade econômica global. No Brasil, me(471) didas similares também têm sido adotadas. Em respeito às determinações ema(48) nadas pelas autoridades competentes e pensando também na integridade de
- seus colaboradores, a Companhia autorizou seu quadro próprio, dedicado às
- atividades de back office, a adotar sistema de trabalho via home office por prazo
(9) indeterminado. É importante ressaltar que desde então, alguns colaboradores
(32) apresentaram sintomas relacionados à Covid-19, mas já se recuperaram plena- mente e retornaram às suas atividades. Em relação às atividades de operação
- e manutenção dos ativos de transmissão, convém destacar que estas ativida- des fazem parte do escopo do contrato de prestação de serviços firmado com a
(560) Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da
acionista State Grid Brazil Holding. Desde o início da vigência das regras de
16. Custo dos serviços
31/12/2021 31/12/2020 distanciamento social, a SMTE adaptou seu plano de trabalho de forma a reduPessoal
(1.844)
(1.311) zir a exposição de seus colaboradores a um possível contágio, sem deixar de
Materiais
(82)
(1) lado o cumprimento das atividades de operação e manutenção conforme parâServiços de terceiros
(10.234)
(11.545) metros requeridos pela Paranaíba e seus acionistas, fato este que pode ser
Seguros
(125)
(119) comprovado pela disponibilidade média das funções de transmissão de 99,96%
Outros
(190)
(69) em 2021. Do ponto de vista financeiro, a Companhia não espera nenhum imTotal
(12.475)
(13.045) pacto em suas receitas uma vez que o contrato de concessão prevê remuneração pela construção, operação e manutenção das instalações de transmissão e
17. Despesas gerais e administrativas
não por demanda. Por outro lado, havia a expectativa de elevação do nível de
31/12/2021 31/12/2020 inadimplência no curto prazo uma vez que um dos grupos de maior relevância
Pessoal
(3.249)
(3.454) no faturamento são justamente as distribuidoras, e este segmento poderia apreMateriais
(1)
(24) sentar algum nível de stress financeiro haja vista regulamentação emitida pela
Serviços de terceiros
(1.263)
(887) ANEEL desautorizando o desligamento de unidades consumidoras nos casos
Arrendamento
(11)
- de inadimplência até o final de setembro de 2020. Se existia a preocupação
Seguros
(19)
(22) sobre a possibilidade de aumento da inadimplência, que em situações normais
Doações, Contribuições e Subvenções
(225)
(735) representa de forma acumulada entre um e dois por cento do faturamento menTributos
(2)
(14) sal, algumas medidas mitigavam e continuam mitigando este risco como por
Depreciação
(542)
(549) exemplo o fato de haver aproximadamente mil e duzentos clientes, diversificanOutras Receitas Operacionais
1.274
488 do assim o risco, a existência de garantias financeiras apresentadas por esses
Outras Despesas Operacionais
(1.024)
- mesmos clientes para se conectarem ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e
Total
(5.062)
(5.197) as próprias restrições que esta inadimplência traria para os clientes, como por
18. Receitas e despesas financeiras
exemplo o risco de desligamento do SIN e descontinuidade de suas operações.
Resultado financeiro líquido
31/12/2021 31/12/2020 O que a Companhia tem observado de fato até a data de elaboração destas
Receitas financeiras
demonstrações financeiras é que a inadimplência acumulada desde a arrecadaReceitas de aplicações financeiras
2.460
1.317 ção com vencimento em 25 de março de 2020 é apenas R$46 mil , ou seja,
Variações monetárias ativas
374
57 0,31% do faturamento mensal, e neste momento há um conforto maior em relaOutras receitas financeiras
1
5 ção ao desempenho financeiro da Companhia nos próximos meses uma vez
Tributos sobre receitas financeiras
que a ANEEL emitiu, em 23 de junho de 2020, a Resolução Normativa nº 885
Pis sobre receitas financeiras
(19)
(9) estabelecendo critérios e procedimentos para gestão da CONTA-COVID, cujos
Cofins sobre receitas financeiras
(119)
(56) recursos no valor de até R$16,1 bilhões foram liberados para as distribuidoras
2.697
1.314 de energia elétrica mediante adesão. É importante mencionar que as faturas
Despesas financeiras
emitidas pelas distribuidoras remuneram não somente a infraestrutura própria
Juros e multas
(9) necessária para levar a energia a cada unidade consumidora, mas também inJuros sobre empréstimos e debêntures
(52.247)
(48.454) diretamente os segmentos de geração, transmissão, encargos setoriais e tribuOutras despesas financeiras
(12.588)
(1.036) tos federais e estaduais. Assim, a saúde financeira deste segmento é funda(64.835)
(49.499) mental para a estabilidade do setor. A Agência tem demonstrado sensibilidade
Total
(62.138)
(48.185) não apenas em buscar soluções para o setor, mas também ao priorizar medidas
19. Transações com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021 com o menor impacto possível nas tarifas. Inclusive, uma das medidas já aproa Companhia apresentou as seguintes operações com partes relacionadas: vadas conforme Despacho ANEEL nº 1.106, de 2020, foi a antecipação da com19.1. Remuneração de Administradores: Em 31 de dezembro de 2021, a pensação de eventuais valores recebidos a maior pelas transmissoras no ciclo
remuneração dos Administradores foi de R$1.518 (R$1.507 em 2020).
tarifário 2019/2020 já nos meses de abril a junho. Conforme dispositivos regula19.2. Operações comerciais
tórios, esta compensação de valores recebidos a maior no mencionado ciclo
Partes
Natureza Natureza da 31/12/ 31/12/ deveria ocorrer em doze parcelas no ciclo 2020/2021 a partir de julho. EntretanNome
relacionadas
contábil
operação
2021
2020 to, visando reduzir os encargos para os demais agentes de forma imediata logo
Ativo
no início da pandemia, a ANEEL autorizou a compensação nos meses de abril,
Furnas Centrais
Contas a recemaio e junho de 2020. O valor total compensado na Paranaíba foi de aproximaElétricas S.A.
Acionista
ber - Clientes Transmissão
359
338 damente R$4,1 milhões e cabe ressaltar que a Companhia recebeu este valor a
Empresa Contas a recemaior entre julho de 2019 e março de 2020, tendo assim a obrigação de ter esse
Copel Distribuição
ligada
ber - Clientes Transmissão
539
493 valor descontado entre julho de 2020 e junho de 2021. A ANEEL apenas anteCopel Geração e
Contas a rececipou o período de compensação como mais uma medida para preservar o seTransmissão
Acionista
ber - Clientes Transmissão
171 4.371 tor, uma vez que isto representou menor encargo de uso do sistema de trans1.069 5.202 missão pago pelas distribuidoras, geradoras e consumidores livres nestes três
Passivo
meses, beneficiando também as próprias transmissoras pela redução de possíSerra Paracatu
Empresa
Conservação
vel stress financeiro no caixa de seus clientes. Diante deste cenário, qual seja,
Transmissora
ligada
Fornecedores
e CCI
(8)
(7) a manutenção dos contratos firmados com a ANEEL e com o ONS, represenSerra da Mesa
Empresa
Conservação,
tando todos os agentes que fazem parte do SIN, a manutenção dos itens de
Transmissora
ligada
Fornecedores CCI e O&M
(429) (674) performance do contrato e seus preços unitários e ainda o direito da Companhia
Luziânia-NiquelânEmpresa
à contraprestação financeira em troca do cumprimento de cada item de perfordia Transmissora
ligada
Fornecedores Conservação
(4)
(4) mance, a Companhia entende não haver evidências de que o ativo de contrato
(441) (685) registrado nestas demonstrações financeiras pode estar desvalorizado, conforResultado
me preconiza o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, ou ainda o
Despesas
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. Os covenants, ou obrigações assuState Grid Brasil
Custos admimidas no âmbito de contratos de empréstimo e financiamento, também não são
Holding – Aluguel
Acionista
nistrativos
Aluguel
(639) (551) alvo de preocupação da Companhia neste momento. É importante frisar que
Serra da Mesa
Empresa
Conservação
atualmente há dois covenants vigentes: índice de cobertura do serviço da dívida
Transmissora
ligada
O&M
e CCI
(98)
(93) (ICSD) mínimo de 1,2 e índice de capital próprio mínimo de 20% (vinte por cenSerra da Mesa
Empresa
to). No primeiro caso, calcula-se o EBITDA societário ajustado excluindo-se os
Transmissora
ligada
O&M
O&M
(10.109) (10.469) efeitos da adoção do CPC 47 e deduzindo-se também os tributos sobre o lucro
Serra da Mesa
Empresa
Serviços
e divide-se pela soma da amortização e juros das parcelas de serviço da dívida
Transmissora
ligada
O&M
Emergenciais
- pagas no exercício. Em outras palavras, a geração operacional de caixa deduSerra Paracatu
Empresa
Conservação
zida dos tributos sobre lucro deve ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) superior
Transmissora
ligada
O&M
e CCI
(93)
(89) às parcelas pagas do serviço da dívida em determinado exercício. Tendo em
Luziânia-NiquelânEmpresa
vista que não há previsão de impacto na receita operacional, as atividades de
dia Transmissora
ligada
Despesa Conservação
(47)
(45) operação e manutenção estão sendo adequadamente desempenhadas evitanReceitas
do assim a incidência de parcela variável e não há previsão de aumento nas
Furnas Centrais
despesas operacionais neste quadro, a expectativa é de que o ICSD continue
Elétricas S.A.
Acionista
Receita
Faturamento 4.116 3.863 acima do mínimo obrigatório. Excluindo-se o risco de incidência de uma parcela
Empresa
variável significativa, o principal risco possível para o descumprimento do índice
Copel Distribuição
ligada
Receita
Faturamento 6.265 5.264 mínimo seria a ocorrência de inadimplência significativa e permanente, esgotaCopel Geração e
dos todos os procedimentos de cobrança, sendo tal valor reconhecido como
Transmissão
Acionista
Receita
Faturamento 1.858 1.628 perda no resultado. Entretanto, novamente a Companhia entende não ser este
1.253 (492) o cenário. Qualquer inadimplência no curto prazo não deve ser tão significativa
20. Instrumentos financeiros: 20.1. Classificação dos instrumentos fi- e deve ser temporária, com reversão no médio prazo. Já o índice de capital
nanceiros por categoria: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de próprio é calculado pela relação entre o patrimônio líquido e o ativo total sem os
2020, a classificação dos ativos financeiros por categoria é a seguinte:
efeitos da adoção do CPC 47. Em 2020, este índice foi de 44% (quarenta e
31/12/2021
31/12/2020 quatro por cento) e não existe nenhuma expectativa de aumento significativo no
Custo A valor justo
ativo total ou redução significativa no patrimônio líquido da Companhia para faamorti- por meio do
zer com que esse percentual seja reduzido para um patamar inferior a 20%
Ativos financeiros
zado
resultado Total
Total (vinte por cento). Mesmo entendendo que os riscos de um eventual impacto
Caixa e equivalentes de caixa
28.100 28.100
20.820 significativo na inadimplência no curto prazo foram mitigados pela performance
Concessionários e permissionários 17.214
- 17.214
15.862 observada até aqui e pela regulamentação da CONTA-COVID, como forma de
Despesas pagas antecipadamente
188
188
71 tentar avaliar o nível de exposição em um cenário adverso, a Companhia efeServiços de P&D
1.015 1.015
986 tuou várias simulações, dentre elas um cenário contemplando uma inadimplênCaixa e equivalentes de caixa com
cia de 10% (vinte e cinco por cento) na receita anual permitida durante um peuso restrito
31.262 31.262
29.684 ríodo de um mês, com a regularização desta pendência apenas em meados de
17.214
60.565 77.779
67.423 2021. Neste cenário, o valor total da inadimplência seria de aproximadamente
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contá- R$1,3 milhão. Visando preservar a saúde financeira diante deste quadro, a
beis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou Companhia poderia reduzir o nível de investimentos para 2021, previsto em
estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os princi- aproximadamente R$14 milhões, utilizar as contas reservas dos financiamentos
pais passivos financeiros da Companhia, em 31de dezembro de 2021 e 31 de de forma temporária, bem como poderia suspender temporariamente a distribuidezembro de 2020, são mensurados ao custo amortizado, conforme demons- ção dos dividendos provisionados, no valor de R$20,3 milhões. Como é possível depreender, todas as medidas mapeadas pela Companhia são suficientes
trado a seguir:
31/12/2021 31/12/2020 para enfrentar inclusive um cenário mais grave do que a simulação realizada,
Passivos financeiros
Fornecedores e retenções contratuais
5.481
11.079 sabendo de antemão que este cenário já é significativo conhecendo a estabiliEmpréstimos e financiamentos
463.189
499.778 dade do setor. Por fim, a Companhia não está exposta à variação cambial em
Debêntures
108.963
105.447 suas operações uma vez que as dívidas foram contratadas em reais e as desImpostos e contribuições sociais
2.641
1.733 pesas operacionais, inclusive operação e manutenção dos ativos de transmisEncargos setoriais
1.950
2.152 são, também são integralmente em reais. Eventualmente, a compra de sobresSalários e encargos
650
430 salentes poderia ser afetada pois alguns componentes são dolarizados, mas
Arrendamentos a pagar
507
540 este impacto é limitado uma vez que a previsão é de investir em torno de R$1
583.381
621.159 milhão em sobressalentes dolarizados em 2022, e adicionalmente tais itens
20.2. Gestão de risco: As operações financeiras da Companhia são realizadas não são de compra urgente, podendo a Companhia administrar o melhor mopor intermédio da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, vi- mento de mercado para aquisição. É importante ressaltar que entre o último
sando à segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria trimestre de 2020 e o início de 2021 algumas vacinas contra a Covid-19 pase acionistas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o ne- saram a ter seus registros para uso emergencial homologados em vários paígócio da Companhia são: a) Riscos de mercado: A utilização de instrumentos ses, inclusive o Brasil, iniciando-se o processo de vacinação da população.
financeiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, Até a emissão deste relatório, de acordo com informações do Ministério da
minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz res- Saúde, o País chegou à marca de 90% do público-alvo vacinado com a primeipeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Compa- ra dose da vacina Covid-19. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o
nhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas
riscos, porém, estes são monitorados pela administração, que periodicamente doses ou dose única. Esta atualização alimenta boas expectativas em relação
avalia a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de à saúde da população e à atividade econômica em geral, reduzindo ainda
controle, limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mais a incerteza observada no início da pandemia. O mais recente desafio
mercado. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo relacionado à pandemia tem sido o surgimento da variante Ômicron, no final
ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais: As atividades do de 2021. Evidências científicas apontam que a variante possui um índice de
setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao transmissibilidade maior que as outras, mas não há estudos comprovados someio ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar bre a sua severidade. Além disso, o diagnóstico laboratorial da variante não foi
degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao comprometido. Isso significa dizer que as atuais tecnologias de testagem são
meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de cul- suficientes para a sua detecção. Desta forma, permanecem vigentes todas as
pa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais medidas adotadas até então pela Paranaíba no sentido de preservar vidas, gapodem obrigar a Companhia retardar ou redirecionar investimentos em outras rantir a eficiência e estabilidade operacional e a saúde financeira até que este
áreas, mas a Companhia procura assegurar o equilíbrio entre a conservação cenário de incerteza seja definitivamente dissipado. A Companhia declara ainda
ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e que não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício
práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio social e a data de elaboração destas demonstrações financeiras que pudessem
ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira
20.3. Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros realizada, continuará monitorando os efeitos da pandemia provocada pela Coconstantes do balanço patrimonial apresentam-se pelo valor contratual, que é vid-19 em seus negócios e no mercado em geral e se reserva o direito de reapróximo ao valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram valiar as medidas de contingência mapeadas, bem como a adequada contabiliutilizadas as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas zação de tais medidas de forma tempestiva e transparente.
para cada situação. 21. Efeitos da pandemia da Covid-19: Em março de 2020,
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ram a adotar medidas de distanciamento social visando limitar a propagação do

Aos Administradores e Acionistas da Paranaíba Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Paranaíba 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
Paranaíba Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 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.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o
assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é 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 aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria.
Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados
para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo
aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa
opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Mensuração do ativo de contrato: Conforme divulgado na Nota 3.4 às demonstrações financeiras, a Companhia avalia que, mesmo após a conclusão da fase
de construção da infraestrutura de transmissão, segue existindo um ativo de
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contrato pela contrapartida da receita de construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o
saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$1.657.874 mil. O reconhecimento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC
47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o
uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de
performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada,
ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se
tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que
representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro
também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a
mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo
para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a avaliação do de-
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senho dos controles internos chave relacionados aos gastos realizados para
execução do contrato; ii) análise da existência ou não de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das
obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas
projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo
com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v)
a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações
financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos
acima descritos, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da
receita de construção e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob
a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é
requerida pela legislação societária brasileira para companhias de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada,
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 Admi-

nistração 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. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras. 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 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 razoabili-

dade 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, 02 de fevereiro de 2022.
Gláucio Dutra da Silva
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Contador
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