Quinta-feira, 14/04/2022

RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO 2021
Aos Acionistas: A Energia Sustentável do Brasil SA. (“Companhia” ou “Jirau”), atendendo aos compromissos societários e às boas práticas de governança e transparência, apresenta o Relatório Anual da Administração, o qual
acompanha as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com a legislação societária brasileira, com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e
com as orientações emanadas pelo Comitê de Procedimentos Contábeis do
IBRACON, devidamente auditadas e acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, indispensáveis para divulgar o desempenho da Companhia para a sociedade, investidores, financiadores, clientes e parceiros. A
documentação que suporta as contas ora apresentadas encontra-se acessível
aos senhores acionistas, estando a Diretoria Executiva da Companhia à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que eventualmente se tornem
necessários. A Companhia e a Usina Hidrelétrica Jirau: A Companhia é responsável pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada
pela Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau) na forma de Produtor Independente
de Energia, concessionário de uso do bem público. A concessão, pelo prazo
de 35 anos, foi obtida em agosto de 2008, quando a Companhia assinou o
Contrato de Concessão após vencer o leilão organizado pela ANEEL, ao oferecer a menor proposta de preço para venda da energia elétrica gerada pela
usina e destinada aos consumidores cativos atendidos pelas concessionárias
distribuidoras (Ambiente de Contratação Regulada - ACR), através do Sistema
Interligado Nacional – SIN, contribuindo significativamente com a modicidade
tarifária para esses consumidores. Em 2021 a Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) forneceu cálculo de extensão de outorga para o grupo
de UHEs que foram impactadas pela regulamentação das REN 930/21 e REN
945/21. As regulamentações citadas são resultado dos recursos apresentados
por Jirau e outros geradores que questionaram a regulamentação feita pela
ANEEL REN 895/21, onde foram atendidas tanto pelo Congresso Nacional
como pela ANEEL a elegibilidade da Garantia Física associada ao ACR entre
2012 e 2014, período anterior ao Acordo de Repactuação do Risco Hidrológico
e o impacto sofrido pelos estruturantes pela antecipação de sua própria garantia física. A Companhia concordou por meio de registro em Reunião de Conselho de Administração (RCA) e devidamente reconhecido pela ANEEL o direito
ao ressarcimento dos dois pontos citados acima, o que resultou ao expressivo
aumento de período de extensão de concessão. Para Jirau foram calculados
754 dias de extensão de concessão (anteriormente 377 dias). A UHE Jirau foi
construída com base em princípios de sustentabilidade socioambiental, com
a aplicação das melhores práticas de implantação de grandes projetos, no relacionamento transparente com as comunidades, e no cuidado com o meio
ambiente, com uma matriz de energia renovável e de baixo impacto ambiental
na geração de energia elétrica, o que proporcionou à Companhia a obtenção
de todas as licenças ambientais para a operação, e o enquadramento da Usina
pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Recebeu investimentos da ordem de R$ 20 bilhões e adiciona 3.750 MW à capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro.
A Companhia possui estrutura acionária composta pelas empresas ENGIE Brasil
Participações Ltda., (40%), Mizha Energia Participações S.A. - “Mizha”, subsidiária
integral da Mitsui & Co. Ltda. (20%), Companhia Hidroelétrica do São Francisco –
“CHESF” (20%) e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do
Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul – “Eletrosul” (20%). Governança Corporativa e Estrutura Organizacional: A administração da Companhia é composta
por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva. O Conselho de Administração é composto por dez membros efetivos e respectivos suplentes, todos
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos com prazo de gestão de
dois anos, admitida a reeleição, indicados pelos acionistas na representatividade
de suas participações acionárias. A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor
Presidente, Diretor Financeiro e Administrativo e Diretor de Operação, que exercem suas funções em regime de tempo integral. O Conselho Fiscal, de caráter não
permanente, é composto por três membros e suplentes em igual número, eleitos
pela Assembleia Geral. O Comitê de Ética tem, por objetivo principal, orientar todas
as áreas da Companhia acerca de princípios e normas éticas e promover a divulgação e avaliação permanente do Código de Ética e demais normas e Políticas
relacionadas buscando, cada vez mais, sua proximidade com a realidade e o dia-a-dia dos colaboradores, além da aderência aos valores da Companhia e às melhores práticas do mercado. O Comitê responsabiliza-se, ainda, pela coordenação
dos procedimentos relativos à análise e orientação em casos de dúvidas de interpretação nesse âmbito. A atuação deste Comitê se dará de maneira sigilosa e independente na apuração de denúncias de ações que estejam em desacordo com
os termos e disposições do Código de Ética, das Políticas, das normas vigentes e
dos valores praticados pela Companhia, relacionadas à temática ética, praticadas
e/ou que envolvam colaboradores, inclusive gestores e Administração, contratados, subcontratados, terceirizados, representantes e demais partes ligadas à Jirau.
As denúncias e pedidos de esclarecimentos são recebidos por meio de diferentes
canais de acesso disponibilizados pela Companhia. Atualmente, é composto por
cinco membros indicados pela Diretoria Executiva e eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo os mandatos dos três membros permanentes
de período indeterminado e os mandatos dos dois membros rotativos de dois anos,
admitindo-se reeleição. Os membros deste comitê não têm suplentes; excepcionalmente, no caso de impedimento grave ou conflito, o membro em questão pode
ser substituído temporariamente por outro representante, indicado pelos membros
do Comitê de Ética desimpedidos e ratificados pela Diretoria Executiva. O Código
de Ética da Companhia é aplicável a todo o público interno, desde a alta Administração até estagiários e jovens aprendizes, estabelecendo um compromisso de
conduta a ser seguido no âmbito da Companhia, bem como, no relacionamento dos seus colaboradores com órgãos de governo, concorrentes, fornecedores,
prestadores de serviço e demais parceiros externos. O ano de 2021: As afluências
no Sistema Interligado Nacional - SIN ficaram abaixo da média sendo que os meses de abril a agosto se concretizaram como os piores resultados, considerando o
histórico de 91 anos, o que ocasionou uma redução na geração hidrelétrica e um
aumento no despacho da geração térmica resultando em um impacto no Generation Scalling Factor - GSF que fechou o ano em 73%. A Companhia, contudo,
aproveitou as oportunidades em que os preços de mercado cederam e realizou
6 leilões de compra de energia, sendo um deles de fontes incentivadas. No Leilão de fontes incentivadas foram firmados contratos com vigência de 15 anos de
fornecimento (a partir de 2024), que proporcionarão hedge significativo contra o
GSF, a preços sustentáveis economicamente para Jirau. Além do leilão de fontes
incentivadas, de longo prazo, foram realizados leilões de compra para o segundo semestre e terceiro trimestre de 2021 além dos anos de 2022, 2023 e 2024.
Os resultados dessas compras mitigaram parte do risco da empresa em 2021 e
proporcionaram economia na liquidação da CCEE de cerca de R$ 115 milhões.
Desempenho Econômico e Financeiro: A tabela a seguir apresenta os principais
indicadores de desempenho econômico-financeiro da Companhia em 2021:
Em milhares de Reais
2021
2020
Receita Operacional Líquida
2.783.506 2.676.045
Prejuízo do Exercício
(193.955)
(309.234)
Com a finalidade de possibilitar a reconciliação do Prejuízo do Exercício com
o EBITDA, apresentamos a tabela abaixo:
Em milhares de Reais
2021
2020
Prejuízo do Exercício
(193.955)
(309.234)
IR e CS Diferidos
(97.161)
(155.122)
Resultado Financeiro
802.193
782.909
Depreciação e Amortização
805.319
819.433
EBTIDA
1.316.396 1.137.986
Reversão da provisão ao valor recuperável
EBTIDA ajustado*
1.316.396 1.137.986
Margem EBITDA
47,3%
42,5%
Margem EBITDA ajustada
47,3%
47,3%
*O EBITDA ajustado desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução ao
valor recuperável do ativo permanente da Companhia.
Perspectivas: Para o ano de 2022, o Operador Nacional do Sistema - ONS
não considera nenhuma possibilidade de racionamento ou apagão ocasionado
por questões hídricas, mas, apesar da boa perspectiva para os volumes dos
reservatórios, não se descarta uma eventual mudança nos cenários, com piora
de níveis de armazenamento e elevação dos preços, especialmente no segun-

1) Base de Cálculo
Receita Líquida (RL)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
2) Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Capacitação e desenvolvimento profissional
Outros
Vale Transporte
Total - Indicadores Sociais Internos
3) Indicadores Social Externos
Educação
Cultura
Total - Indicadores Sociais Externos
4) Indicadores Ambientais (Relacionados
com a operação da empresa)
Em Programas e/ou projetos externos

do semestre. A regulamentação do setor elétrico também teve avanços importantes no 2º semestre de 2021, com a homologação dos prazos de extensão
da outorga das usinas participantes do MRE como compensação pelas causas
não hidrológicas que afetaram a geração hidrelétrica entre 2012 e 2020. A compensação representa relevante ativo econômico-financeiro para os geradores
hidrelétricos, encerrando discussões e disputas que perduram desde 2014. A
extensão de concessão está condicionada à desistência das ações judiciais
e à renúncia de qualquer alegação de direito relativa à isenção ou mitigação
dos riscos hidrológicos relacionados ao MRE, o que promoverá maior liquidez
ao mercado de curto prazo. O cenário comercial e regulatório continua sendo
muito desafiador para a UHE Jirau, especialmente no enfrentamento do déficit
estrutural de Geração Hidrelétrica x Garantia Física, sujeito a débitos expressivos nas liquidações mensais da CCEE e a busca contínua de redução dos
encargos de transmissão que representam um custo expressivo para a Companhia de, aproximadamente, 1/3 da receita bruta. Com o encerramento do
décimo ciclo da TUST estabilizada de Jirau, a partir do ciclo 2022-2023 haverá
o cálculo de uma nova Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, com
expectativa de redução substancial da tarifa. Ressalta-se que há diversas questões técnicas associadas ao cálculo da TUST, ainda indefinidas, que poderão
alterar as expectativas de redução da nova tarifa. Endividamento (valores em
milhares de Reais): Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta total é representada pelos financiamentos obtidos junto ao BNDES e Consórcio de Bancos
Repassadores formado por Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú,
Bradesco e Bando do Nordeste. O financiamento via repasse representa uma
proporção de 50% sobre o total da dívida.
731,1

10.634,8

(665,2)

Saldo em 31 de
dezembro de 2020

Juros Gerados

6,0

(458,5)

Juros Pagos

Principal Pago

10.248,2

Comissões

Saldo em 31 de
dezembro de 2021

Principais informações dos financiamentos: • Possibilidade de redução, a
qualquer tempo até a exoneração das fianças dos acionistas, de até 100% das
quantidades de energia discriminadas nos CCVEs. • A Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD é equivalente a três prestações do Serviço da Dívida
mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo. • A comprovação do
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 2 exercícios consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos Intervenientes.
Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garantias, não pode ter
ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia contratadas nos
CCVEs. • A Companhia obteve a suspensão temporária do pagamento integral
do serviço da dívida ao BNDES e demais bancos repassadores, pelo período de sete meses, em conformidade com o pacote de medidas emergenciais
anunciado pelo Governo Federal. A carência das parcelas da dívida (direta e
indiretas) teve início em dezembro de 2021 (R$ 103 milhões) e seu pagamento
será retomado em julho 2022 (R$618 milhões). Será efetuada a capitalização
do saldo devedor sem que tenha ocorrido alteração do prazo de amortização da
dívida ou taxas de juros dos contratos. • A Companhia obteve a prorrogação do
prazo para preenchimento integral em dinheiro depositado na CRSD até a comprovação do atingimento das condições necessárias para a exoneração das
fianças dadas em garantia ao projeto. Para tal, a Companhia poderá apresentar
e manter válidas as fianças bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro
equivalente a, no mínimo, uma prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo
mínimo da conta reserva. • Carta AE/DEENE1 nº 032/2021 - BNDES aprovou
a postergação do prazo de registro dos aditivos aos contratos acessórios aos
Contratos de Financiamento para 04/10/2021. No ano de 2021 com o segundo
standstill aprovado (iniciado em dezembro de 2021 e a finalizar em junho 2022
– 7 parcelas), o que resultou o ICSD para este ano de 1,37x.
2021
2020
ICSD
1,37
2,38
ICSD ajustado
1,37
2,38
*O ICSD ajustado de 2021 e 2020 considera qualquer efeito positivo advindo
da concessão do standstill, em 2021 a Companhia reconheceu em seu resultado o alargamento da sua concessão no valor de R$ 395 milhões na linha de
Custos de Energia. Este índice é calculado pela equação Geração de Caixa
da Atividade sobre o Serviço da Dívida com base nas informações expressas
nas demonstrações financeiras auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual: Geração de Caixa da
Atividade: (+) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
– EBITDA (+) Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social (-) PIS e
COFINS sobre Rec. Bruta (Econômico) (+) PIS e COFINS Pagos. Serviço da
Dívida: (+) Amortização de principal, (+) Pagamento de juros. Desempenho
Operacional: Projetada para manter alto desempenho de suas turbinas para
as diferentes vazões do rio, a UHE Jirau operou normalmente ao longo de
2021 mesmo em cenário de pandemia ocasionada pela COVID-19. Em 2021,
a UHE Jirau foi a usina com a quinta maior geração do país com 1.896,67 MW
médios e obteve índices de disponibilidade satisfatórios.
ID – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE: O ID de 60 meses, é calculado a partir
dos valores apurados para os indicadores TEIFa 60 meses e TEIP 60 meses
da usina. O seu valor de referência definido no contrato de concessão da
UHE Jirau é 99,50%. Em janeiro de 2021, o valor da disponibilidade 60M foi
de 99,19%. No primeiro quartil do ano apresentou decréscimo atingindo o percentual de 98,69% em abril. Em seguida, este indicador teve uma leve subida
chegando a 98,71% em novembro e mantendo-o em dezembro. Conforme
observado nos demais indicadores, os valores inferiores foram afetados pela
perda de carga apurada nos primeiros quatro meses do ano de 2021.
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Com a disponibilidade acumulada alcançada de 98,71%, a UHE Jirau foi a quinta
usina com maior disponibilidade entre as hidrelétricas do país em 2021. Ranking
das dez usinas hidrelétricas com maior índice de disponibilidade em 2021:
USINA
ID (%)
1º
UB. ESPERANCA
99,44%
2º
S.DO FACAO
98,95%
3º
JURUMIRIM
98,90%
4º
UHE MONJOLINHO
98,78%
5º
UHE JIRAU
98,71%
6º
PARAIBUNA
98,65%
7º
U.C NOVOS
98,62%
8º
PEIXE ANGICAL
98,59%
9º
CHAVANTES
98,35%
10º UHE SAMUEL
98,35%
FID – FATOR DE DISPONIBILIDADE: O FID é a relação entre o ID 60M
apurado e o seu valor de referência definido no contrato de concessão da
UHE Jirau (99,50%). Ele mostra o quão próximo do valor de referência está
a disponibilidade da usina. Seu valor de referência é 1, ou 100%. Observou-se em dezembro que o FID se manteve igual em relação segundo semestre
do ano com 0,9920 também devido ao bom resultado mensal com todas as
indisponibilidades programadas e forçadas expurgadas em aproveitamento à
restrição hídrica, devido ao período de baixa afluência do rio Madeira.
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Atividades Socioambientais e Institucionais: Em 2021, foi dada continuidade ao
desenvolvimento dos Programas Socioambientais da UHE Jirau e ao atendimento
às condicionantes da Licença de Operação (LO) nº 1097/2012 (1ª Renovação).
Dentre as principais atividades realizadas em 2021, destacam-se: i. Avanço nas
negociações com a ANA (BR-364 e Abunã) com finalização do alteamento da BR364 e acompanhamento da perícia judicial; ii. Entrega do acervo Arqueológico (relativo ao resgate na área UHE Jirau) à UNIR; iii. Acordo redefinindo as Medidas
Compensatórias, com MPF, MPE, Procuradoria do Munícipio de Guajará Mirim,
IPHAN-BR, IPHAN-RO, SEDUC/IDEP-RO, Prefeitura de Porto Velho, aguardando
apenas anuência do IPHAN- Brasília; iv. Avanço nas tratativas com a FUNAI para
finalização da fase I e definição do novo PBA (fase II) no âmbito do Programa
Indígena; v. Resultados positivos em relação aos processos judiciais de desapropriação fundiária; vi. Acompanhamento da elaboração e aprovação do Plano de
Manejo da ESEC Serra dos Três Irmãos (unidade proteção ambiental estadual)
afetada pelo remanso da UHE Jirau, mitigando o risco de sanções, trabalhando
com a consultoria do Estado (DETZEL/SEDAM) durante a elaboração do Plano
Manejo, que foi aprovado em novembro/21; vii. Avanços nas negociações junto
ao ICMBio sobre o PARNA MAPINGUARI; viii. Elaboração do 2º relatório anual
(1ª renovação) dos Programas Socioambientais da UHE Jirau em atendimento a
Licença de Operação no 1097/2012; ix. Realização do Seminário dos Programas
Socioambientais e Workshop de Ictiofauna junto ao IBAMA; x. Ações para definição dos STPs como essenciais e definitivos para proteção do ecossistema do rio
Madeira, além da possibilidade de operação por 6 meses ao ano; xi. Encaminhado
junto ao IBAMA a desnecessidade de implementação do Centro de Reprodução de
Ictiofauna; xii. Redução de escopo e aprovação do novo PBA de Programas Socioambientais; xiii. Ações para entendimento do IBAMA quanto a operação em Cota
90 (replecionamento experimental) com ocorrências de afetação de baixo impacto;
xiv. Ações para entendimento do IBAMA quanto as operações de limpeza e retirada de sedimentos das frentes das casas de força através de dragagem, como atividade de manutenção de operação de rotina, sem necessidade de licenciamento
da atividade de dragagem; xv. Reconhecimento do IBAMA em relação aos ótimos
resultados do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Conservação da Flora - Subprograma de Revegetação da APP com ações de Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), obtemos certificado de boas práticas
do licenciamento ambiental Federal; xvi. Realização da Auditoria de Monitoramento
Socioambiental da UHE Jirau de forma presencial pela ERM, com perspectiva de
um resultado positivo para o empreendimento, conforme indicado pelos consultores no processo de auditoria. xvii. Em maio, a Jirau Energia foi classificada para
apresentar as boas práticas na interação com as comunidades locais, por meio do
projeto “COOPPROJIRAU E GERAÇÃO DE RENDA COM TRABALHOS VOLTADOS PARA PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.
xviii. Participação do E-Book CEPAN – FOREST LANDSCAPE RESTORATION
AND SOCIAL OPPORTUNITIES IN THE TROPICAL WORLD” Ver capítulo 12:
14 experiências de restauração com semeadura direta, relatando a experiência
da restauração de APP da UHE Jirau. xix. Lançamento do Guia Prático “Árvores
recomendadas para a coleta de sementes para recomposição da vegetação nativa
das áreas de preservação permanente (APP) da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau,
Rondônia”, parceria EMBRAPA, COOPPROJIRAU e UHE Jirau”. xx. Lançamento
do livro sobre a cobra coral “ADVANCES IN CORALSNAKE BIOLOGY: WITH NA
EMPHASIS ON SOUTH AMERICA” – VII Congresso de Ciência e Tecnologia e
Inovação da PUC Goiás, com apoio na publicação do livro da Jirau Energia. Participação de 15 pesquisadores dos USA, Costa Rica, Colômbia, Japão e Espanha,
além do Diretor da Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de
Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde (Brasília, DF), Diretor do Instituto Butantan e o Diretor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. xxi. Participação no 1º Congresso da Rede Internacional de
Filosofia Ecológica Integral. Profissional da Socioeconomia apresenta trabalho com
tema “COOPPROJIRAU e Sustentabilidade”. xxii. Continuidade das ações no combate da Covid-19 com a execução de 6 projetos. Foram atendidas mais de 10 localidades, 5 unidades de saúde pública e 4 aldeias indígenas. A Jirau Energia doou
mais de 10 mil EPIs, 23 mil máscaras em tecido e 20 toneladas de cestas básicas
com kit higiene. Fazemos parte do projeto Salvando Vidas, em âmbito nacional,
em parceria com o BNDES. xxiii. Continuidade no apoio a Operação Sorriso. Em
dezembro de 2021 foi realizada a 7º Missão da Operação Sorriso em Porto Velho e
a 4º missão com a parceria da Jirau Energia, com os seguintes resultados: 40 profissionais voluntários; 31 pacientes atendidos e 25 pacientes operados. Atividades
de Pesquisa e Desenvolvimento: Em conformidade com a Lei nº 9.991/2000 e
suas posteriores revisões, as concessionárias de serviços públicos de geração de
energia elétrica, devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua Receita
Operacional Líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos
pela ANEEL. Compete às empresas definir o plano estratégico de investimento
em P&D, no qual deve constar as linhas e temas de pesquisa e geri-los em consonância com os objetivos dos projetos a serem desenvolvidos, submetendo-os para
avaliação final da ANEEL através do Sistema de Gestão de P&D após a conclusão
deles. Em 2021, os valores relacionados a obrigação legal de P&D tiveram a seguinte destinação: • R$ 10,7 milhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT) – Obrigação Legal. • R$ 5,3 milhões para o Ministério de Minas e Energia (MME) – Obrigação Legal. • 16,7 milhões para Conta
de Desenvolvimento Energético (CDE/CCEE) – Obrigação Legal. Adicionalmente
às obrigações legais foram investidos R$ 8,2 milhões em projetos em andamento,
propostos pela Companhia, sobre os temas apresentados na tabela a seguir:
Projetos: Valores em milhares de Reais
Despacho Otimizado UHE 1.411
Desenvolvimento Experimental de Gêmeo Digital para Usinas Hidrelétricas
787
ICTIOFAUNA 2.242
Projeto de Gestão P&D
760
Dinâmica comportamental de Mansonia spp. – MANSONIA
47
Estudo da Interação Transitória em Alta Frequência – VFTO
40
Monitoramento Sedimentométrico 1.717
Total Investido 7.004
Recursos Humanos: Em dezembro de 2021, a Empresa encerrou o ano com 288
pessoas em seu quadro funcional e as contratações realizadas foram em caráter
de substituição de profissionais. Devido ao impacto da pandemia da Covid-19, que
inviabilizou a realização dos treinamentos presenciais previstos inicialmente. Ainda
assim, foram realizadas várias ações de capacitação, a maior parte em EaD. A capacitação dos colaboradores são reflexos diretos dos Valores da Empresa (Ética,
Trabalho em Equipe, Integridade, Comprometimento e Austeridade) e estão em
consonância com o Planejamento Estratégico, incentivando o desenvolvimento,
a valorização e a integração dos empregados em toda sua trajetória profissional,
bem como o aumento da produtividade, do envolvimento e do engajamento das
equipes, de forma a contribuir para a sustentabilidade e o desempenho da Empresa. Nesse sentido, em 2021, foram realizadas 16.846 horas de treinamentos, com
destaque para os treinamentos oferecidos para as áreas de Operação, Sistema
Digital, Sistema Elétrico, Elétrica, Mecânica e Operação. Em contínuo processo de
aprimoramento, a Companhia também proporcionou o desenvolvimento de lideranças por meio do Programa de desenvolvimento de líderes – PDL e Fórum de Líderes que contribuiu para aprimoramento dos gestores e dos processos relacionados ao modelo de negócio da empresa, além de trazer iniciativas estratégicas para
desdobramento de metas e reflexão sobre as questões relacionadas a liderança.
Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração
Edson Luiz da Silva - Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL DE 2021 e 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais)
2021
2020
5) Indicadores do Corpo Funcional
Valor (R$ MIL)
Valor (R$ MIL)
Empregados no final do período
2.783.506
2.676.045
N° de Terceirizados
610.795
394.342
Escolaridade dos empregados
51.057
53.256
Valor
%Sobre %Sobre
Valor
%Sobre %Sobre Superior e extensão universitária
2o grau
(R$ MIL)
FPB
RL
(R$ MIL)
FPB
RL
3.326
6,52%
0,12%
3.384
6,35%
0,13%
1o grau
12.577
24,63%
0,45%
13.299
24,97%
0,50%
Faixa etária dos empregados
1.025
2,01%
0,04%
1.333
2,50%
0,05%
Abaixo de 30 anos
6.994
13,70%
0,25%
7.926
14,88%
0,30%
De 30 até 45 anos
496
0,97%
0,02%
301
0,56%
0,01%
1.108
2,17%
0,04%
938
1,76%
0,04%
Acima de 45 anos
2
0,00%
0,00%
26
0,05%
0,00%
Admissões durante o período
25.529
50,00%
0,92%
27.207
51,09%
1,02%
Mulheres que trabalham na empresa
Valor
%Sobre %Sobre
Valor
%Sobre %Sobre
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres
(R$ MIL)
RO
RL
(R$ MIL)
RO
RL
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes
1.575
0,26%
0,06%
1.550
0,39%
0,06%
31
0,01%
0,00%
7
0,00%
0,00%
Negros que trabalham na empresa
1.605
0,26%
0,06%
1.557
0,39%
0,06%
% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros
Valor
%Sobre %Sobre
Valor
%Sobre %Sobre Portadores de deficiência física
(R$ MIL)
RO
RL
(R$ MIL)
RO
RL
Dependentes
26.796
4,39%
0,96%
59.118
14,99%
2,21%

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos
A previdência privada contempla
A participação nos lucros ou resultados contempla
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa

2021
42,22
4

(x)
pela direção
()
pela direção
()
pela direção
()
pela direção
()
não são considerados
()
não se envolve

()
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
são sugeridos
(x)
apóia

2021
1.061
773

2020
685
396

119
165
4

119
164
6

60
199
29
36
62
11,30%
25,00%
18
0%
11
481

69
190
30
29
56
14,89%
27,59%
15
0%
11
510

2020
42,71
0

(x)
pela direção
()
pela direção
()
pela direção
()
pela direção
()
não são considerados
()
não se envolve

()
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
direção e gerências
(x)
são sugeridos
(x)
apóia

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

Quinta-feira, 14/04/2022

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota
ATIVOS
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
94.705
509.778
Clientes
5
314.840
305.098
Almoxarifado
6
49.364
47.938
Tributos compensáveis
7
33.764
111.154
Despesas antecipadas
8
22.690
22.789
Outros ativos circulantes
9
51.726
25.915
Total dos ativos circulantes
567.089 1.022.672
NÃO CIRCULANTES
Realizável a longo prazo:
Depósitos vinculados
10
316.222
307.934
Despesas antecipadas
8
55.395
76.223
Tributos compensáveis
7
72.509
8.804
Tributos diferidos
11
1.328.697 1.231.536
Depósitos judiciais
12
2.876
3.100
Imobilizado
13
17.561.753 18.335.655
Intangível
14
479.118
92.177
Total dos ativos não circulantes
19.816.570 20.055.429
TOTAL DOS ATIVOS
20.383.659 21.078.101
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
27.714
20.636
Fornecedores
15
363.218
535.813
Financiamentos
16
8.962
9.325
Salários, encargos e provisões
27.929
4.729
Tributos a pagar
17
196.007
285.687
Contas a pagar
18
16.768
15.384
UBP a pagar
19
34.863
44.195
Provisão para custos ambientais
20
9.819
8.279
Provisão para contingências
21
45.596
54.658
Outros passivos circulantes
23
730.876
978.706
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTES
4.801
4.436
Fornecedores
15
9.884.974 10.098.999
Financiamentos
16
84.316
139.675
Contas a pagar
18
133.170
130.607
UBP a pagar
19
485.487
483.265
Provisão para custos ambientais
20
39.948
25.955
Provisão para contingências
21
6.977
9.393
Outros passivos não circulantes
23
10.639.673 10.892.330
Total dos passivos não circulantes
11.370.549 11.871.036
TOTAL DOS PASSIVOS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
11.673.710 11.673.710
Capital social
24
(2.660.600) (2.466.645)
Prejuízos acumulados
9.013.110 9.207.065
Total do patrimônio líquido
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
20.383.659 21.078.101
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
25
2.783.506 2.676.045
CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA
26
(2.172.711) (2.281.703)
LUCRO BRUTO
610.795
394.342
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
26
(92.629) (77.513)
Pessoal
(21.668) (20.106)
Administradores
27
(7.739) (11.786)
Outros gastos administrativos
(63.222) (45.621)
RESULTADO FINANCEIRO
28
(802.193) (782.909)
Receitas financeiras
33.500
14.732
Despesas financeiras
(835.693) (797.641)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
(7.089)
1.724
(Provisão) Reversão para perda na
realização do imobilizado
Outras despesas operacionais
29
(7.089)
Outras receitas operacionais
1.724
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(291.116) (464.356)
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
11
97.161
155.122
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
97.161
155.122
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(193.955) (309.234)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em milhares de reais - R$)
31/12/2021 31/12/2020
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Prejuízo do exercício
(193.955) (309.234)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (193.955) (309.234)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em milhares de reais - R$)
Capital
subscrito
e integra- Prejuízos
lizado acumulados
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 11.312.710 (2.157.411) 9.155.299
Integralização de capital
361.000
- 361.000
Prejuízo do exercício
(309.234) (309.234)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 11.673.710 (2.466.645) 9.207.065
Prejuízo do exercício
(193.955) (193.955)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 11.673.710 (2.660.600) 9.013.110
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. A Companhia: A Energia Sustentável do
Brasil S.A. (“ESBR”, “Jirau Energia” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Av. Presidente
Wilson, 231 - sala 2904, constituída em 15 de julho de 2007, com filial em Porto
Velho - RO, na Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em 12 de
dezembro de 2009. A Companhia tem como objeto social a construção (já concluída) e exploração comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), em
consonância com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do empreendimento, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo
termo aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da Companhia são regulamentadas principalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo de duração da
Companhia, previsto no estatuto social, será a princípio de 37 anos (até setembro de 2045), contados da data de assinatura de seu Contrato de Concessão
(13 de agosto de 2008). O prazo poderá ser prorrogado e alterado de modo a
acompanhar o prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em setembro de
2013, teve início a operação comercial da primeira unidade geradora (UG) da
UHE Jirau. Com a publicação do Despacho nº 3.032 da ANEEL, de 22 de novembro de 2016, a UHE Jirau completou, formalmente, sua motorização, ou
seja, 50 unidades geradoras em operação comercial. No dia 16 de dezembro de
2016, ocorreu a cerimônia de inauguração da UHE Jirau, que reforça a segurança energética do país com 3.750 MW. 1.2. Continuidade operacional: A Companhia vem acumulando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido - R$2.660.600 em 31 de dezembro de 2021 (R$2.466.645 em 31 de dezembro de 2020), decorrentes dos impactos da exposição aos preços do mercado
de curto prazo sobre os efeitos do GSF, situação que a Companhia vem buscando solucionar por meio da recomposição do portfólio de energia mediante a celebração de contratos de compra de energia. Adicionalmente, destacam-se os
impactos financeiros de seus financiamentos advindos da concessão de carência de seis meses, ocorrido em 2020, para retorno da amortização do serviço da
dívida pelos agentes financiadores (nota explicativa nº 16). A Companhia apresentou o capital circulante líquido (CCL) negativo de R$163.787 em 31 de dezembro de 2021 (R$43.966 (CCL) positiva em 31 de dezembro de 2020). A
Companhia prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o CCL negativo que historicamente tem demonstrado, conforme descrito abaixo: • As obrigações de aportes dos acionistas da Companhia vêm sendo cumpridas e asseguradas (desde de 2019 até a presente data a ESBR não precisou do aporte de
seus acionistas para cumprir seus compromissos), bem como o atendimento de
requisitos acordados no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do
financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação das obrigações deste contrato, a fazerem aportes na Companhia sempre que necessário. • O Acordo dos Acionistas prevê que os mesmos concordem com a realização de aumentos de capital da Companhia, no
valor correspondente ao montante total dos recursos que por eles deverão ser
aportados para a implantação da UHE Jirau (já concluída) e prestação da Garantia de Fiel Cumprimento e outros compromissos previstos no edital do leilão.
A Administração da Companhia, em conjunto com seus acionistas, tem como
estratégia para mitigação do risco hidrológico e da exposição do seu balanço
energético, a realização de leilões para aquisição de energia. Ao longo dos anos
de 2020 e 2021 foram realizados certames que possibilitaram a mitigação desta
exposição. A Companhia se beneficiou com o “Standstill” (vide nota explicativa
16) com o não pagamento de sete meses de seu financiamento junto aos bancos repassadores e BNDES, e projeta cenários favoráveis para as suas receitas
(redução de PLD e GSF), deste modo a ESBR prevê lucro a partir de 2024.
1.2.1. Efeito do novo Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras
da Companhia: Desde janeiro de 2020, a ESBR vem monitorando a evolução e
prováveis impactos da COVID-19 sobre as operações, atividades e negócios da
Companhia. A atenção aos possíveis impactos, monitoramento e acompanhamento de riscos, assim como iniciativas de prevenção foram intensificadas a
partir de março de 2020, mês de agravamento da pandemia no Brasil, mediante
a instalação de um comitê de crise específico para os efeitos da pandemia, de
forma a manter as atividades operacionais, a continuidade da geração de energia, fundamental e necessária para o país, assim como cumprir as recomendações e determinações do Ministério da Saúde do Brasil, dos governos dos Estados do Rio de Janeiro e de Rondônia, protegendo a saúde de seus profissionais
e dos terceiros prestadores de serviço, seja nos escritórios do Rio de Janeiro,
como nas instalações da usina. Dentre as medidas tomadas para garantir o
pleno funcionamento da UHE Jirau e reduzir a exposição dos colaboradores ao
COVID-19, a ESBR adotou a modalidade de trabalho remoto (“home office”)
para todas as funções aplicáveis, mantendo o trabalho presencial apenas para
as funções essenciais, notadamente aquelas relacionadas à operação e manutenção da usina. Ainda com relação a essas últimas, foram adotadas medidas
de monitoramento constante da saúde dos trabalhadores, de forma a permitir a
antecipação de quaisquer ações necessárias à preservação da saúde destes
profissionais. Economicamente, o advento da pandemia e as medidas de isolamento social determinadas pelo governo resultaram em retração da atividade
econômica, com redução da demanda e consumo de energia elétrica. Se, por
um lado, esta redução contribuiu para a intensificação dos efeitos do GSF (“Generating Scaling Factor”), por outro, resulta em significativa redução dos preços
de curto de prazo, principalmente entre abril e junho de 2020. Assim, considerando que a ESBR possui a totalidade de sua garantia física contratada, a combinação destes fatores foi positiva para a Companhia em 2020 (PLD-Dez/20
R$267,49), em 2021 com advento da crise hídrica a empresa voltou a ser impactada pelo aumento do preço do PLD, que alcançou o teto e terminou o 4º trimestre com R$583,88. A Companhia teve um aumento de R$206 milhões em compra de energia, e este aumento seria maior se a ESBR não realizasse leilões de
compra de energia no ano de 2020 e 1º trimestre de 2021, que reduziu impacto
negativo do PLD e GSF. No que diz respeito aos clientes regulados, o Poder
Executivo, MME e a ANEEL, vêm adotando diversas medidas visando à mitigação dos efeitos da COVID-19 e proporcionando injeção emergencial e urgente
de liquidez no caixa das distribuidoras mantendo-se a integridade dos contratos
atuais e salvaguardando o fluxo normal de recursos na cadeia do setor. Destaca-se a edição do Decreto nº 10.350, de 18.05.2020, que criou a Conta COVID-19 permitindo a constituição de empréstimo às distribuidoras para compensar as perdas geradas pela pandemia, regulamentado pela ANEEL, por meio da
Resolução nº 885, de 23.06.2020, estabelecendo os critérios para a concessão
do citado empréstimo e fixando o seu valor teto setorial em R$15,1 bilhões. Este
montante foi oferecido ao setor elétrico pelos bancos financiadores, liderados
pelo BNDES, para ser pago ao longo dos próximos 60 meses, e a ESBR não fez
uso da referida linha de crédito, até por ser destinada ao Setor de Distribuição
de Energia. Note-se que não houve impacto material em seus negócios que
pudesse modificar a mensuração de seus ativos e passivos apresentados nas
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e até a data desta
publicação. 1.3. A energia gerada e a garantia física da UHE Jirau: A UHE Jirau
está localizada no rio Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia,
bem como a respectiva instalação das 3 (três) linhas de transmissão de 500 kV
de interesse restrito à usina. No leilão A-5/2008, o projeto básico inicial da UHE
Jirau previa originalmente um total de 44 Unidades Geradoras (UGs) na usina
hidrelétrica, com potência instalada de 3.300 MW, sendo a garantia física de
energia (antigamente denominada energia assegurada) de 1.975,3 MW médios,
sendo repartida na seguinte proporção: • 70% destinada ao Ambiente de Contratação Regulado - ACR, conforme Contratos de Comercialização de Energia
Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs decorrentes do leilão A-5/2008, ao
preço de R$71,37 por MWh, referenciado a maio de 2008, sendo reajustado no
mês de aniversário do reajuste tarifário de cada distribuidora, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE. • 30% destinada ao Ambiente de Contratação
Livre - ACL. Por meio da Portaria SPE/MME nº 26, de 1º de agosto de 2011,

definiu-se em 209,3 MW médios o montante total da garantia física associada ao
acréscimo de capacidade instalada da UHE Jirau (+6 unidades geradoras totalizando 450 MW). Este montante foi vendido no Leilão de Compra de Energia
Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão A-3, de que trata a Portaria MME nº 113, de 1º de fevereiro de 2011, conforme determinado na Portaria nº 26/2011. Desse modo, a UHE Jirau passou a
contar com uma nova garantia física de 2.184,6 MW médios. A garantia física
adicional de 209,3 MW médios foi vendida integralmente no ACR ao preço de
R$102,00 por MWh, referenciado a agosto de 2011, atualizado anualmente pelo
IPCA. Excepcionalmente, por tratar-se de usina estruturante, a garantia física
integral foi obtida com a entrada em operação comercial da 33ª UG, marco alcançado em 31 de julho de 2015. Cabe destacar que o início efetivo da entrega
de energia do CCEARs do Leilão A-3/2011 ocorreu em maio de 2015. Em 10 de
novembro de 2015, foi promulgada a Portaria SPE/MME nº 337, que concedeu
à Companhia uma revisão extraordinária da garantia física em função da revisão
dos valores da perda hidráulica da usina, aumentando a garantia física da UHE
Jirau em 20,5 MW médios, totalizando 2.205,1 MW médios. Do total da garantia
física adicional de 20,5 MW médios, 18 MW médios foram vendidos no ACR,
quando a Companhia participou e se sagrou vencedora do Leilão A-1 de 2015,
onde foram assinados CCEARs com 22 distribuidoras. Os contratos tiveram vigência de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Em 2019, 2020 e
2021, este montante não foi recontratado no ACL nem no ACR. Em 12 de junho
de 2019, o MME publicou a Portaria nº 144, que definiu novos montantes de
garantia física para a UHE Jirau em função do reconhecimento da eficiência
energética das unidades geradoras da usina. A garantia física definida na Portaria depende da condição operativa do reservatório da UHE Santo Antônio. Em
10 de fevereiro de 2020, o MMEE publicou o Despacho Nº 1/2020/SPE determinando a aplicação do Anexo III da Portaria MME 144, que indica a garantia física
de 2.111,6 MW médios para a UHE Jirau. A eficiência energética das UGs representou um ganho de 6,5 MW médios para a usina. Em 31 de dezembro de
2021, o preço médio dos CCEARs A-5/2008 é de R$146,93/MWh. Com relação
aos CCEARs A-3/2011, o preço vigente é de R$170,28/MWh. 1.3.1. Concessão:
No dia 12 de agosto de 2008, foi publicado no Diário Oficial da União - DOU a
outorga pela União (poder concedente) da concessão uso de bem público para
exploração do potencial de energia hidráulica do rio Madeira, no estado de Rondônia, para a UHE Jirau. A concessão foi outorgada por um prazo de 35 anos, a
partir da assinatura do Contrato de Concessão nº 002/08 - MME-UHE Jirau, que
ocorreu no dia 13 de agosto de 2008. O referido contrato regula a exploração,
pela Companhia, do potencial de energia hidráulica localizado no rio Madeira,
município de Porto Velho, estado de Rondônia, nas coordenadas 9º19’52’’ de
latitude Sul e 64°44’04’’ de longitude Oeste - UHE Jirau -, com potência instalada
mínima de 3.300 MW, bem como das respectivas instalações de transmissão de
interesse restrito à usina hidrelétrica. No dia 17 de setembro de 2012, foi firmado
o 1º Aditivo ao Contrato de Concessão da UHE Jirau, formalizando a ampliação
da UHE Jirau (3.750 MW). 1.3.2. Questões ambientais: O órgão ambiental licenciador do empreendimento é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Licença Prévia - LP: A LP nº 251/2007 foi
emitida em 9 de julho de 2007. Licenças de Instalação - LI: A Companhia obteve
a LI nº 563/2008, referente à implantação do Canteiro de Obras Pioneiro, em 14
de novembro de 2008. No dia 3 de junho de 2009, o IBAMA emitiu a LI nº
621/2009. Licença de Operação - LO: a Licença de Operação - LO nº 1.097/2012
da UHE Jirau foi emitida em 19 de outubro de 2012. Em 29 de agosto de 2019,
emitiu a 1ª Renovação da Licença de Operação (LO), disponibilizada em 3 de
setembro de 2019, com validade de 10 anos. A 1ª Renovação da LO apresenta
a redução positiva dos Programas Socioambientais de 34 para 29, bem como a
redução de 53 para 34 condicionantes, para manutenção desta Licença de Operação. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 2.2. Base de elaboração: Essas demonstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas com base no custo histórico, não havendo instrumentos financeiros que, pelas normas deveriam ser mensurados pelo
seu valor justo. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade e são classificados como circulantes quando for provável que
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes. Essas demonstrações financeiras são
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia, e os valores
apresentados (textos e tabelas) estão expressos em milhares de reais, exceto
quando indicado de maneira diferente. 2.3. Arrendamento Mercantil: Os arrendamentos mercantis financeiros que transferem à Companhia todos os riscos e
benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início
do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior,
pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre
o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na
transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são alocados a encargos financeiros e redução do passivo de arrendamento mercantis
financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos nas demonstrações do
resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil estimada. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a Companhia
obterá a propriedade no fim do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é
depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento
mercantil, dos dois o menor. A Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em
12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo
ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de determinados equipamentos de escritório (como impressoras e copiadoras) que
são considerados de baixo valor. Os arrendamentos considerados relevantes
pela Administração da Companhia foram contabilizados de acordo com o
IFRS 16 (CPC06 - R2) - Arrendamento Mercantil, a partir de sua aplicação. O
requisito produziu os seguintes impactos na contabilização dos ativos e passivos, conforme demonstrado abaixo:
Balanço patrimonial
31/12/2021 31/12/2020
ATIVOS
Imobilizado (ativo de direito de uso - locação de
631
811
imóvel)
Despesa de depreciação/amortização
(180)
(180)
Total ativos
451
631
PASSIVOS
Circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento)
272
300
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar)
(28)
(28)
Não circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento)
381
400
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar)
(19)
(19)
Total passivos
362
653
Demonstração de Resultado
31/12/2021 31/12/2020
Despesas gerais e administrativas:
Despesa com depreciação/amortização
(180)
(180)
Resultado financeiro:
Despesa financeira
(24)
(24)
IMPACTO NO RESULTADO
(204)
(204)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício
(193.955) (309.234)
Ajustes:
Depreciação e amortização
13 e 14
807.437 821.631
Juros provisionados
16
731.135 742.721
Repactuação do Risco Hidrológico (GFOM)
(390.885)
Resultado com transações na CCEE
(67.873) 283.916
Custos retardatários (OCPC 05)
13
7.328
Atualização de custos ambientais (AVP)
28
19.686
18.627
Repactuação “Generation Scaling Factor GSF” - prêmio de risco hidrológico
26
20.504
20.504
Atualização monetária do UBP
19
19.793
18.863
Despesas antecipadas
7.236
6.993
Provisão para contingências
15.533
(2.332)
Comissões sobre empréstimos
16
5.951
3.525
Baixa de imobilizado e intangível
317
1.187
Rendimentos de aplicação financeira
28
(23.524)
(9.809)
Atualização monetária
(11.255)
(5.593)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
11
(97.161) (155.122)
Provisão (reversão) para créditos de
liquidação duvidosa
11.371
2
Variação dos ativos e passivos
operacionais:
Clientes
5
(21.113) (29.188)
Créditos a receber
Almoxarifado
(1.426)
(1.432)
Despesas antecipadas
8
(6.813)
(6.868)
Depósito judicial
224
(1.003)
Outros ativos
(25.811)
(8.363)
Fornecedores
7.443
(7.967)
Salários, encargos e provisões
(363)
147
Contas a pagar
(77.179) (305.522)
Pagamento do UBP
19
(15.846) (15.152)
Pagamento de custos ambientais
20
(26.796) (59.118)
Tributos compensáveis
(30.881) (37.498)
Pagamento de contingências
20
(2.135)
Tributos a pagar
81.169 194.694
Outros passivos
(11.478)
7.433
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
725.453 1.171.235
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Depósitos vinculados
15.236 (193.817)
Aquisição de imobilizado
(23.220) (17.318)
Aquisição de intangível
14
(6.688)
(976)
Tributos compensáveis (aquisição de
imobilizado)
(2.148)
(1.602)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de investimento
(16.820) (213.713)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital - AFAC
22
24.000
Liberações de financiamentos
500
Pagamento de financiamentos (principal)
16
(458.549) (216.225)
Pagamento de financiamentos (juros)
16
(665.157) (378.441)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
(1.123.706) (570.166)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(415.073) 387.356
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
4
509.778 122.422
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício
4
94.708 509.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
• IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A Companhia apurou prejuízo fiscal e não adota nenhum procedimento contábil em desacordo com a legislação fiscal que possa oferecer risco de interpretação divergente por parte do fisco. As contingências fiscais são suportadas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS: Princípio geral: Os ativos, passivos e compromissos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos
para reais pela taxa de câmbio da data do balanço. a) Caixa e equivalentes
de caixa: São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo e são compostos por caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata e sem risco significativo de mudança de valor de mercado. b) Depósitos vinculados: Sua finalidade é atender à garantia do financiamento firmado junto ao BNDES e aos demais bancos repassadores, devendo ser mantidas até o final do contrato. c)
Contas a receber: São registrados os valores a receber pelo faturamento da
venda de energia. Registram-se inicialmente pelo valor da venda e posteriormente pelo custo amortizado, deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. d) Contas a receber de partes relacionadas: As contas a receber de partes relacionadas correspondem aos valores a receber pelo fornecimento de energia no curso normal das atividades da Companhia. Em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não tem expectativa de perda
sobre os recebíveis de partes relacionadas. e) Almoxarifado: Os materiais de
almoxarifado, classificados no ativo circulante, bem como aqueles destinados
a investimentos, classificados no ativo não circulante - imobilizado, estão registrados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para perda,
quando aplicável, e não excedem seus custos de reposição ou valores de
realização. f) Despesas antecipadas: São demonstradas pelos valores efetivamente contratados, deduzidos das amortizações incorridas até a data do
balanço. Durante o prazo de construção da UHE Jirau, as amortizações de
prêmios de seguros ligados às obras da usina foram registradas em contrapartida ao ativo imobilizado. A partir de novembro de 2016, com a conclusão
da UHE Jirau, as amortizações passaram a ser registradas em contrapartida
ao resultado. g) Tributos compensáveis: Representam créditos fiscais de tributos pagos antecipadamente sobre a aquisição de bens e serviços do ativo
imobilizado, contabilizados quando da ocorrência do fato gerador do crédito.
Tais tributos, quando aplicável, são atualizados conforme sua legislação. h)
Tributação: h.1) Tributos correntes: O imposto de renda e a contribuição social são baseados no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do
lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui receitas tributáveis ou despesas dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. O imposto de renda e a
contribuição social correntes, quando existentes serão calculada pela Companhia com base nas alíquotas vigentes no final de cada exercício social. h.2)
Tributos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são
reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no fim de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os tributos diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis e são apresentadas de forma liquida nas demonstrações financeiras. Os tributos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos apenas quando for provável que a Companhia apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais prejuízos fiscais possam ser
utilizados. Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício em que se espera que o passivo seja liquidado ou
o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data do balanço, ou quando uma nova legislação tiver sido
substancialmente aprovada. A mensuração dos tributos diferidos ativos e
passivos reflete as consequências fiscais que resultam da forma pela qual a
Companhia espera, na data do balanço, recuperar ou liquidar o valor contábil
desses ativos e passivos. h.3) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício: O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando
estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes
ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os tributos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. i) Depósitos judiciais: São
registrados inicialmente pelo montante depositado em juízo, acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data das demonstrações financeiras. Esses rendimentos são reconhecidos no resultado financeiro da Companhia. j) Imobilizado e intangível: Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao
custo de aquisição ou construção, incluindo gastos com pessoal, gastos socioambientais e juros de empréstimos, todos diretamente atrelados à construção da UHE Jirau, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor
recuperável, quando aplicável. Como parte do processo de adoção de novas
práticas contábeis emitidas pelo CPC, a Companhia registrou o Uso de Bem
Público - UBP no ativo intangível e no passivo, a valor presente, na data de
assinatura do contrato de concessão da UHE Jirau (13 de agosto de 2008). O
contrato determinava que a Companhia deveria pagar, a título de UBP, do
primeiro ao último ano de concessão, o valor anual original, na data do contrato, de R$7.873, atualizado anualmente pelo IPCA. Após o registro inicial,
os saldos do UBP são atualizados mensalmente, com base na taxa que reflete o custo médio ponderado de capital da UHE Jirau quando da aquisição da
concessão. Com o início da operação comercial, começaram a ser pagas as
parcelas do UBP. As parcelas mensais de pagamento referentes ao período
de agosto de 2021 a julho de 2022 são de R$1.397 (R$1.282 referente ao
período de agosto de 2020 a julho de 2021) correspondente ao período de
atualização monetária dos pagamentos. Dessa forma, não ocorre mais a capitalização dos encargos financeiros sobre o passivo do UBP no ativo intangível e sim a amortização do saldo no ativo, limitado ao prazo de concessão. A
atualização ocorre apenas no passivo, em que também são registradas as
parcelas pagas, sendo a contrapartida dessa atualização lançada como despesa financeira. Uma vez ao ano, ou sempre que houver algum fato que requeira análise, a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e intangíveis tenham sofrido alguma perda por redução ao valor recuperável, providenciando os ajustes contábeis necessários (nota explicativa
nº 13.e). j.1) Depreciação e amortização: A depreciação é calculada pelo
método linear, com base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, as
quais são revisadas periodicamente e praticadas pelas empresas do setor
elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos bens, limitada ao
prazo da concessão. Tomam-se por base os saldos contábeis registrados nas
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unidades de cadastro que compõem esses empreendimentos. As taxas médias anuais de depreciação dos ativos da Companhia estão demonstradas na
nota explicativa nº 13. Os custos de UBP são amortizados pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de entrada em operação
comercial da primeira UG, até 2043, correspondente ao final do prazo de
concessão. Os custos de LI e LO são amortizados com base no percentual da
quantidade de máquinas que entraram em operação pelo período de concessão. A amortização de software é reconhecida linearmente pela taxa de 20%
ao ano. k) Principais fontes de incerteza nas estimativas: Na elaboração das
demonstrações financeiras, é necessário que a Administração da Companhia
se baseie em estimativas e julgamentos para efetuar o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a
divulgação de informações em suas demonstrações financeiras. Para apurar
essas estimativas e as respectivas premissas, a Administração utiliza as melhores informações disponíveis na data do balanço, além da experiência de
eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos
a eventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Dessa forma, os resultados reais podem divergir das estimativas. As demonstrações
financeiras incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, a: (i) vida
útil do ativo imobilizado, cuja referência é a estabelecida pela ANEEL; limitado
ao prazo de concessão; (ii) provisões para contingências; (iii) definição das
taxas de desconto utilizadas para cálculo a valor presente de ativos e passivos; (iv) apuração da provisão para perda na realização do imobilizado; (v) recuperação dos tributos diferidos referentes a prejuízos fiscais; (vi) estimativa
dos valores relativos à provisão para cobrir os custos ambientais que são as
medidas compensatórias descritas na Licença de Instalação - LI e na Licença
de Operação - LO, expedidas pelo IBAMA; e (vii) divulgação de instrumentos
financeiros. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente
revisados. Tais revisões, quando é o caso, são reconhecidas no exercício em
que são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. l) Encargos
setoriais: Estão contabilizados como custos e são apurados pelo regime de
competência. m) Programa de P&D: Em conformidade com a lei nº 9.991, de
24 de julho de 2000, as empresas autorizadas à produção independente de
energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua
receita operacional líquida - ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos
estabelecidos pela ANEEL. Conforme Lei nº 9.991 e despachos ANEEL
n°904 de 30/03/2021 e n°929 de 30/03/21, os investimentos em P&D devem
ser distribuídos do seguinte modo: • 40% (quarenta por cento) dos recursos
devem ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT. • 20% (vinte por cento) dos recursos devem ser recolhidos diretamente ao Ministério de Minas e Energia - MME. • 28% (vinte e oito
por cento) dos recursos devem ser destinados à execução dos projetos de
P&D regulados pela ANEEL. • 12% (doze por cento) dos recursos devem ser
recolhidos diretamente à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Dessa forma, a Companhia faz gestão efetiva nos 28% que são destinados para
a execução dos projetos de P&D regulados pela ANEEL. Com o objetivo de
dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher subsídios
para a elaboração de novos projetos, a Companhia informa que, em 31 de
dezembro de 2021, registra um saldo na conta de P&D no valor de R$12.825
(R$33.012 em 31 de dezembro de 2020), composto da seguinte forma:
31/12/2021 31/12/2020
Ativo projetos de P&D (nota explicativa nº 9)
30.120
17.364
Passivo projetos de P&D (nota explicativa nº 23)
(42.945) (50.376)
Saldo na conta de P&D
(12.825) (33.012)
n) Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH
foi instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Trata-se de um
percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. A ANEEL
gerencia a arrecadação e a distribuição dos recursos entre os beneficiários.
A CFURH é de 7% (sete por cento) sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios onde
estão localizadas instalações destinadas à produção de energia elétrica - ou
que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios - e a
órgãos da administração direta da União. São destinados 65% dos recursos
aos Municípios atingidos pelos reservatórios das UHEs, enquanto os Estados
têm direito a outros 25%. A União fica com 10% do total. o) Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica. A Taxa de Fiscalização de Serviços
de Energia Elétrica foi criada, pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996,
e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28 de novembro de 1997. Tem a
finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. A TFSEE equivale
a 0,4% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou
autorizado, inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na
exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida
desde 1º de janeiro de 1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga
em doze cotas mensais. p) Provisão para custos ambientais: A Companhia
registrou a valor presente os custos com programas ambientais, como definido pela OCPC 05. Os registros foram realizados no ativo imobilizado e
sua contrapartida foi registrada no passivo. Os programas tratam de medidas
compensatórias decorrentes da implantação que faz do item de condicionante
especifica da Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 Licença de operação
e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO da UHE Jirau no Rio Madeira para dar continuidade aos programas já aprovados anteriormente. A LI,
LO e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO foram expedidas pelo
IBAMA. Os valores nominais dos gastos ambientais futuros da Companhia
foram descontados a valor presente. Os custos dos programas foram projetados com base em contratos praticados e orçados. Com o início da operação
comercial, os seguintes registros contábeis são efetuados: • Passivo - Baixa
das parcelas pagas e atualização do saldo da provisão em contrapartida no
resultado. • Ativo - Amortização dos saldos considerando o prazo da licença.
q) Fornecedores: A rubrica registra valores a pagar, com base em faturas
recebidas e medições de obra, ou por estimativa, na ausência de documentação pertinente. r) Provisão: As provisões são feitas com base nas melhores
estimativas da Companhia, quando há uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante de um evento passado. As provisões ocorrem quando é
provável a saída de recursos econômicos para saldar a obrigação e quando
é possível estimar de forma confiável os valores envolvidos. As contingências são definidas com base em avaliação e qualificação dos riscos de perda
e são provisionadas quando há risco provável. Essa avaliação é amparada
pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assessores jurídicos, considerando-se as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais
e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, bem como outros
aspectos aplicáveis. s) Financiamentos: São reconhecidos pelo valor justo,
líquido dos custos incorridos nas captações, e posteriormente mensurados
pelo custo amortizado, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. t) Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de longo
prazo são ajustados a valor presente, com base em taxas de juros de mercado na data da transação. u) Receitas, custos e despesas: Os registros feitos
pela Companhia no exercício foram apurados em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. u.1) Receita de energia elétrica ACR
e ACL: A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação
a receber no momento em que a energia produzida, mediante a multiplicação
da quantidade de energia vendida pelo preço contratado, conforme cláusulas
contratuais. u.2) Receita - Transações no âmbito - CCEE: A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em
que o excedente de energia produzido é comercializado no âmbito da CCEE.
A contraprestação corresponde à multiplicação da quantidade de energia
vendida para o sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD.
u.3) Custos e despesas: Os custos são compostos basicamente por: Encargo de Uso do Sistema de Transmissão - EUST, encargos de uso da rede
elétrica, depreciação e amortização, resultados com transações na CCEE,
Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH,
compra de energia bilateral, custos com pessoal, custos com equipamentos, “Generation Scaling Factor - GSF”, Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica - TFSEE, serviços de terceiros, seguros e outros custos
operacionais. As despesas são compostas principalmente por despesas com
pessoal, administradores, serviços de terceiros, depreciação e amortização,
aluguéis, manutenção e conservação de edifícios, contribuições, veículos e
transportes, material e provisão para créditos de liquidação duvidosa, outros
gastos administrativos, outras despesas operacionais e despesas financeiras.
v) Instrumentos financeiros: v.1) Classificação - ativos e passivos financeiros: São reconhecidos através de três principais categorias de classificação
para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes - VJORA e ao valor justo por meio
do resultado - VJR. v.2) Redução ao valor recuperável - ativos financeiros e
ativos contratuais: São contabilizados de acordo com o modelo prospectivo
de “perdas esperadas”. O modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção
de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de
crédito esperadas para a vida inteira dos ativos financeiros, ou seja, perdas
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. w) Demonstração dos
fluxos de caixa: Nas demonstrações dos fluxos de caixa, a Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que eles
representam custos para a obtenção de seus recursos financeiros.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos
1.257
216
Operações compromissadas
93.448
509.562
Total
94.705
509.778
As operações compromissadas são títulos de renda fixa, com remuneração
em função da taxa CDI. Apresentou rentabilidade que varia entre 75% e 96%
do CDI em 31 de dezembro de 2021 (75% a 110% do CDI em 31 de dezembro de 2020). Os investimentos em operações compromissadas possuem liquidez imediata, são pós-fixados e remunerados por um percentual do CDI
fixado no momento da contratação, sendo prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e sem risco de mudança significativa de valor.
As aplicações em CDB de liquidez diária apresentam são remuneradas em
função da taxa CDI. As aplicações apresentam rentabilidade que varia entre
96% e 108% em 31 de dezembro de 2021 (99% a 106% do CDI em 31 de
dezembro de 2020). Por essa razão, foram consideradas como equivalentes
de caixa nas demonstrações financeiras. As aplicações financeiras são mantidas com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e
não para investimentos com outros propósitos. 6. CLIENTES: São registradas
inicialmente pelo valor de venda e posteriormente deduzidas da provisão para
créditos de liquidação duvidosa. Conforme os CCEARs, o faturamento mensal é realizado com base no produto da energia contratada (em MWh) e pelo
preço de venda contratado (preço atualizado anualmente, na data de aniversário de cada distribuidora). O faturamento mensal é desdobrado em três vencimentos, de igual valor, respeitando as seguintes datas: primeiro vencimento
- dia 15 do mês seguinte ao mês de competência; segundo vencimento - dia
25 do mês seguinte ao mês de competência; e terceiro vencimento - dia 5 do
segundo mês seguinte ao mês de competência.

31/12/2021 31/12/2020 e se referem à Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD. Os investimentos
237.613
219.909 são aplicados em títulos públicos federais - Letras Financeiras do Tesouro 86.617
84.753 LFT, com rentabilidade de 100,77% da taxa Selic diária em média em 31 de
86.617
84.753 dezembro de 2021 (100,53% em 31 de dezembro de 2020).
1.981
1.981 11. TRIBUTOS DIFERIDOS
326.211
306.643 a) Composição dos tributos diferidos da Companhia
(11.371)
(1.545) Natureza
31/12/2021 31/12/2020
314.840
305.098 Prejuízo fiscal (i)
6.211.054
5.610.103
Diferenças temporárias tributáveis (ii)
(2.382.618) (2.037.823)
79.495
49.884
31/12/2021 31/12/2020 Diferenças temporárias dedutíveis (iii)
Total
3.907.931
3.622.164
A vencer:
Até 30 dias
313.447
250.790 Alíquota combinada do imposto de renda e da
34%
34%
30 a 60 dias
54.308 contribuição social
1.328.697
1.231.536
Subtotal
313.447
305.098 Total
Vencidos:
(i) A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal
Até 30 dias
1.393
- até o exercício a findar em 31 de dezembro de 2040, com base na projeção
Acima de 360 dias
11.371
1.545 de lucro tributável ao longo da operação da usina, sendo que até o exercício
Subtotal
12.764
1.545 de 2024 não há expectativa de geração de lucro tributável.
Total
326.211
306.643 Abaixo é demonstrada a expectativa de realização do imposto de renda e da
A seguir, a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal registrado:
31/12/2021 31/12/2020
Base dos impostos diferidos
Saldo inicial
1545
1.543 2024
21.767
Provisão
11.361
2 2025
89.804
Reversão
(1.535)
- 2026
165.447
Saldo final
11.371
1.545 2027
202.507
2028
251.183
6. ALMOXARIFADO
292.846
31/12/2021 31/12/2020 2029
342.119
Materiais
49.364
47.938 2030
389.372
São materiais de Equipamento de Proteção Individual - EPI, trapo, álcool, 2031
450.044
querosene, material de limpeza e peças menores como parafusos e porcas, 2032
500.155
bem como materiais a serem utilizados e/ou aplicados na produção de ener- 2033
2034
553.057
gia elétrica.
2035
404.578
7. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS
436.985
31/12/2021 31/12/2020 2036
2037
510.644
Circulante
2038
502.199
Contribuição para Financiamento da Seguridade
510.646
Social - COFINS
17.842
76.339 2039
587.701
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
7.702
13.877 2040
Total
6.211.054
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
retida na fonte
4.364
3.982 (ii) As diferenças temporárias tributáveis são compostas por: • Exclusão dos
Programa de Integração Social - PIS
3.854
16.956 pagamentos referentes à provisão do passivo ambiental constituído contra
ISS
2
- o ativo imobilizado R$121.481, que serão adicionados à apuração conforTotal
33.764
111.154 me amortização desses custos (OCPC05). • Exclusão dos juros pagos e
capitalizados ao ativo imobilizado, que serão adicionados conforme a deNão circulante
preciação de sua parcela no ativo no valor de R$463.849. • Depreciação
Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
54.132
- acelerada utilizada nos anos de 2014 a 2016 e interrompida em 2017 no
Programa de Integração Social - PIS
11.752
- valor de R$1.403.768. • Ajustes líquidos referentes ao arrendamento merImposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
6.625
6.487 cantil dos guindastes R$2.459 e direito de uso (aluguel escritório da ESBR
no RJ) R$176, quando são excluídos os pagamentos do valor principal das
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
retida na fonte
2.317 parcelas e juros e adicionados os valores da depreciação. • Repactuação do
Total
72.509
8.804 risco hidrológico R$390.885. (iii) As diferenças temporárias dedutíveis são
Os saldos do PIS e da COFINS a compensar são compostos pela aquisição compostas por: R$11.371 de provisão para créditos de liquidação duvidosa,
de serviços (principalmente construção civil), máquinas e equipamentos para R$48.792 de provisão para contingências, R$1.872 de provisão para bônus
o ativo imobilizado, compra de energia e pagamento das tarifas de transmis- operacional, R$2.022 de provisão para bônus administrativos, R$7.026 provisão (EUST). Com a usina em operação, houve um aumento do faturamento, são engenharia e R$8.412 demais provisões.
e este crédito fiscal passou a ser compensado com o passivo do PIS e da b) Conciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais
COFINS, em conformidade com a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribui31/12/2021 31/12/2020
ções da Receita Federal do Brasil. O saldo do IRRF é composto pela retenção Resultado antes dos tributos
(291.116)
(464.356)
sobre aplicação financeira e sobre o faturamento da venda de energia e a Alíquota nominal
34%
34%
CSLL retida na fonte sobre o faturamento da venda de energia para estatais. Tributos às alíquotas nominais
98.980
157.881
A seguir, a movimentação de tributos compensáveis ocorrida no exercício:
Diferenças permanentes
(1.819)
(2.759)
Imposto de renda e contribuição social no
Adição
TransAtualiresultado do exercício
97.161
155.122
de crédi- ferência
zação
Alíquota efetiva
33%
33%
tos geracurto Compen- a juros
31/12/2020
dos
prazo sações
Selic 31/12/2021 12. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Circulante
31/12/2021 31/12/2020
COFINS
76.339 25.874 (54.132) (30.239)
17.842 Cíveis
1.866
2.331
IRRF
13.877
7.701
- (14.311)
435
7.702 Trabalhistas
1.010
769
CSLL retida
Total
2.876
3.100
na fonte
3.982
4.362
2.324 (6.452)
148
4.364 Os montantes relativos aos depósitos judiciais indicados acima referem-se a vaPIS
16.956
5.617 (11.752) (6.967)
3.854 lores vinculados a processos judiciais em curso, conforme nota explicativa nº 21.
ISS
2
2 13. IMOBILIZADO: Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados
Total
111.154 43.556 (63.560) (57.969)
583
33.764 ao custo de aquisição ou construção.
Não
a) Composição
circulante
Taxa
31/12/2021
31/12/2020
COFINS
54.132
54.132
média de
PIS
11.752
11.752
depreciaDepreciaIRRF
6.487
138
6.625
ção
Custo corção acuValor líValor
CSLL retida
Em serviço
(% a.a.)
rigido
mulada
quido
líquido
na fonte
2.317
- (2.324)
7
- Geração
Total
8.804
63.560
145
72.509 Reservatório 8. DESPESAS ANTECIPADAS
barragens - adutoras
3,51
4.542.646 (1.060.682) 3.481.964 3.638.416
Seguros
Edificações - obras
AdiValor
civis e benfeitorias
3,35
6.551.242 (1.485.845) 5.065.397 5.292.757
ções/ apropriaMáquinas e
Saldo em Provi- do ao re- Saldo em equipamentos
4,21 10.238.441 (2.344.846) 7.893.595 8.243.667
Risco
31/12/2020 sões sultado 31/12/2021 Sobressalentes
4,20
29.513
(2.847)
26.666
23.322
Repactuação “Generation Scaling
Móveis e utensílios
6,31
2.634
(1.088)
1.546
1.711
Factor - GSF” - prêmio de risco
Veículos
14,20
13.744
(10.756)
2.988
4.744
hidrológico
96.182
- (20.504)
75.678 Custos ambientais
3,3
671.641 (160.132) 511.509 534.106
Operacional (nota explicativa nº 35)
1.870 6.323 (6.387)
1.806 Terrenos
4,00
4.737
(1.153)
3.584
3.774
Seguro garantia
801 132
(551)
382 Sistema de conexão
Veículos
82
56
(41)
97 Máquinas e
Responsabilidade civil geral (nota
equipamentos
4,21
610.161 (140.852) 469.309 489.687
explicativa nº 35)
72 219
(171)
120 Edificações - obras
Outras despesas antecipadas
5
83
(86)
2 civis e benfeitorias
3,35
3.937
(1.037)
2.900
3.050
Subtotal
99.012 6.813 (27.740)
78.085 Administração
Circulante
22.789
22.690 Máquinas e
Não circulante
76.223
55.395 equipamentos
4,21
8.928
(5.511)
3.417
3.359
Total
99.012
78.085 Veículos
14,20
2.186
(1.074)
1.112
1.474
9. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
Edificações - obras
31/12/2021 31/12/2020 civis e benfeitorias
3,35
114.334
(35.280)
79.054
82.797
Projetos de P&D
30.120
17.364 Móveis e utensílios
6,31
2.537
(686)
1.851
1.890
Adiantamentos a fornecedores
8.622
1.593 Direito de uso - aluguel
Partes relacionadas (nota explicativa nº 30.3)
1.045
1.045 escritório da ESBR - RJ 25,00
1.082
(451)
631
631
Antecipação de salários - férias
576
544 Subtotal
22.797.763 (5.252.240) 17.545.523 18.325.385
Outros
11.363
5.369 Projetos de
Total
51.726
25.915 investimentos
3.705
3.705
5.779
10. DEPÓSITOS VINCULADOS
Almoxarifado
12.525
12.525
4.491
16.230
16.230
10.270
31/12/2021 31/12/2020 Subtotal
22.813.993 (5.252.240) 17.561.753 18.335.655
Letra Financeira do Tesouro - LFT
316.222
307.934 Total
Os depósitos vinculados são mantidos para garantir o financiamento firmado A Companhia utiliza as taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, limicom o BNDES e com os demais bancos repassadores (nota explicativa nº 16) tadas ao prazo de concessão.
Venda de energia ACR - Distribuidoras
Venda de energia ACL
Partes relacionadas (nota explicativa nº 30.2)
Venda de energia na CCEE
Subtotal
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Total
Composição por vencimento dos clientes:

b) Quadro de movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Reserva- Edificações
Arrendamento
tório - - obras civis Máquinas
mercantil - locabarragens e benfei- e equipa- SobresMóveis e
Custos
ção de imóvel Imobilizado
adutoras
torias mentos salentes Veículos utensílios ambientais Terrenos
ESBR RJ
em curso
Total
Saldo em 31/12/2020 3.638.416 5.378.604 8.736.713 23.322
6.218
3.601
534.106
3.774
631
10.270 18.335.655
Ingressos
29
7.540
4.548
293
114
10.696
23.220
Transferências
566
36
4.134
(4.736)
Baixas
(317)
(317)
Depreciação
(157.018)
(231.318) (382.066) (1.204) (2.094)
(318)
(22.597)
(190)
- (796.805)
Saldo em 31/12/2021 3.481.964 5.147.351 8.366.321 26.666
4.100
3.397
511.509
3.584
631
16.230 17.561.753
c) Quadro de movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Reser- Edificações
Arrendamento
vatório - - obras civis Máquinas Sobresmercantil - locabarragens e benfei- e equipa- salenMóveis e
Custos
ção de imóvel Imobilizado
Total
adutoras
torias mentos
tes Veículos utensílios ambientais Terrenos
ESBR RJ
em curso
Saldo em 31/12/2019 3.797.511
5.614.722 9.119.617 22.769
7.720
3.917
556.180
3.963
811
6.819 19.134.029
Ingressos
1.407
1.267
7.220
2.654
753
566
3.451
17.318
Baixas
- (1.053)
(85)
(49)
(1.187)
Depreciação
(160.502)
(237.385) (390.124) (1.048) (2.170)
(316)
(22.591)
(189)
(180)
- (814.505)
Saldo em 31/12/2020 3.638.416
5.378.604 8.736.713 23.322
6.218
3.601
534.106
3.774
631
10.270 18.335.655
d) Custos ambientais: Visando a atender ao disposto na orientação técnica
OCPC 5, a Companhia realizou um levantamento detalhado quanto aos cus- energia e a política de compra de energia para cobertura de lastro realizada
tos e prazos dos programas relacionados à fase de implantação (LI), bem em 2020 e 1º trimestre de 2021, foi benéfica para a Companhia, já que toda a
como àqueles decorrentes da licença de operação - LO nº 1.097/2012 e a sua geração está vendida conforme condições de contrato de financiamento.
1ª Renovação da Licença de Operação - LO, para dar continuidade aos pro- A exposição aos efeitos de PLD e GSF é um dos principais desafios enfrengramas exigidos anteriormente, que vigorarão até o final da concessão, isto tados pela Companhia. A taxa de desconto utilizada para calcular o valor
é, durante toda a fase de operação. Também foram calculados os custos da presente do fluxo de caixa operacional foi o custo médio ponderado de capital
fase de implantação referentes à finalização de serviços e desmobilização e (“Weighted Average Cost of Capital - WACC”) da Companhia da data-base de
ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. Dessa forma, a realização do teste. O cálculo do WACC toma por base o custo do capital de
Companhia registrou a valor presente os custos supramencionados, em seu terceiros (inclusive o impacto do benefício fiscal da dedutibilidade dessa despesa financeira) e o custo do capital próprio, este último calculado com base
ativo imobilizado, tendo como contrapartida o registro no passivo, na rubrica nesta metodologia. A taxa de desconto foi calculada considerando parâmeprovisão para custos ambientais (nota explicativa nº 20). Após esse registro tros médios observados no mercado. O percentual obtido em 31 de dezembro
inicial, os saldos do passivo são atualizados mensalmente, com base na taxa de 2021 foi de 8,45% a.a. As premissas adotadas foram atualizadas com
de desconto do referido estudo. Com o início da operação comercial, a atua- índices econômicos e de mercado já impactados pelos efeitos ocasionados
lização monetária do passivo é registrada na rubrica de despesa financeira. pela pandemia mundial da COVID-19. Ao comparar o valor presente do fluxo
e) Valor recuperável dos ativos de longo prazo: Ao fim de cada exercício, ou de caixa operacional projetado ao valor líquido contábil do ativo imobilizado
quando houver indicadores de provisão para perda na realização do imobili- e intangível na data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia alcança
zado, a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e in- o resultado no teste realizado, respeitando as premissas supramencionadas.
tangíveis sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver Face ao resultado alcançado no teste realizado, a Administração da Compatal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado e o valor contábil nhia entendeu que não deveria ser registrada nenhuma provisão para perda
dos bens tangíveis, bem como os intangíveis são reduzidos para refletir o de seus ativos não circulantes em 31 de dezembro de 2021. A Companhia
valor recuperável estimado. Portanto, o montante recuperável é o maior valor continua monitorando as estimativas e os riscos associados na determinação
entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Se houver a do valor recuperável da UHE Jirau. Caso novas negociações, novos estudos
contabilização de perda por redução ao valor recuperável, ela é reconhecida ou novas informações se concretizem e requeiram modificações no plano de
imediatamente no resultado. A Companhia estimou o valor recuperável de negócios da Companhia, elas serão atualizadas para refletir tais alterações.
seus ativos de longo prazo com base no valor presente do fluxo de caixa futu- 14. INTANGÍVEL
ro estimado, pautando-se nas tendências futuras do setor elétrico, tanto a par31/12/2021
31/12/2020
tir de fontes externas de informações como dados históricos, e também com
Amortização
Valor
Valor
base no resultado operacional e nas projeções da Companhia até o término
Custo acumulada
líquido
líquido
da concessão com base no crescimento orgânico compatível com os dados
117.151
(33.349)
83.802
87.670
históricos e perspectivas de crescimento da economia brasileira. A projeção Uso de bem público
18.735
(14.460)
4.275
3.105
do fluxo de caixa operacional contemplou as seguintes premissas: (a) todo o Software
7.791
(7.635)
156
período remanescente da concessão; (b) balanço energético, efeitos do GSF Projetos P&D
e respectivo acordo além de percentuais projetados por todo o período de Repactuação do risco
395.000
(4.115)
390.885
1.402
concessão; (c) montantes e preços de energia contratados no ACR e no ACL, hidrológico (a)
538.677
(59.559)
479.118
92.177
(d) custos e despesas com pessoal, materiais, serviços de terceiros, encar- Total
gos setoriais, compra de energia, encargos de transmissão, tributos e outras (a) A CCEE forneceu cálculo dos períodos de extensão de outorga para o grupo
despesas e projeção de provisões a realizar após a data-base do teste. A re- de UHEs que foram impactadas pela regulamentação das REN 930/21 e REN
dução verificada do preço de liquidação das diferenças (PLD) no mercado de 945/21. As REN 930/21 e REN 945/21 são resultado dos recursos apresenta-
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dos por Jirau e outros geradores que questionaram a regulamentação feita pela
ANEEL por meio da REN 895/2021, duas questões específicas foram atendidas
pela ANEEL e pelo Congresso Nacional: i) elegibilidade da garantia física associada ao ACR entre 2012 e 2014, período anterior ao Acordo de Repactuação
do Risco Hidrológico; e ii) impacto sofrido pelos estruturantes pela antecipação
de sua própria garantia física - isonomia em relação às demais UHEs do MRE.
A Companhia concordou por meio de registro em RCA e devidamente reconhecido na ANEEL o direito ao ressarcimento nos dois pontos destacados, o que
conduziu à expressivo aumento do período de extensão da ESBR. Para a ESBR
foram calculados 754 dias de extensão de concessão (anteriormente 377 dias).
Como a companhia protocolou, em 29 de setembro de 2021, pedido de reconsideração requerendo a análise e correção dos cálculos apresentados pela CCEE
para fins do período de extensão de concessão da UHE Jirau, o prazo estipulado ao pedido para a efetivação do direito da homologação da extensão da outorga de 60 dias após a data de publicação da Resolução permanece suspenso
até a conclusão do processo e, por esse motivo, o termo aditivo ao contrato de
concessão ainda não foi assinado. A movimentação do intangível no exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 se deu da seguinte forma:
UBP Software Projetos P&D GFOM
Total
Saldo em 31/12/2020 87.670
3.105
1.402
- 92.177
Ingressos
2.573
- 395.000 397.573
Amortização
(3.868)
(1.403)
(1.246) (4.115) (10.632)
Saldo em 31/12/2021 83.802
4.275
156 390.885 479.118
A movimentação do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
se deu da seguinte forma:
UBP
Software Projetos P&D
Total
Saldo em 31/12/2019
91.538
3.828
2.961
98.327
Ingressos
976
976
Amortização
(3.868)
(1.699)
(1.559)
(7.126)
Saldo em 31/12/2020
87.670
3.105
1.402
92.177
Taxas de amortização e prazo contratual: Os custos de UBP são amortizados
pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de
entrada em operação comercial da primeira UG, até 2045, correspondente
ao final do prazo de concessão. Os custos correspondentes a software são
amortizados pela taxa de 20% ao ano.
15. FORNECEDORES
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Materiais e serviços
16.878
14.192
Transmissoras
2.442
2.065
Materiais e serviços não faturados
8.394
4.379
Total fornecedores circulantes
27.714
20.636
Não circulante
Retenções contratuais
4.801
4.436
Total fornecedores não circulantes
4.801
4.436
16. FINANCIAMENTOS
EncerraEncargos
mento do
Moeda
anuais
contrato 31/12/2021 31/12/2020
BNDES
R$ TJLP + 2,25% Janeiro/2035 5.118.990 5.319.014
Caixa Econômica
Federal
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.468.073 1.522.096
Banco do Brasil
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.468.539 1.521.606
Bradesco
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.057.051 1.095.602
Itaú BBI
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035
990.979 1.027.119
Banco do Nordeste
R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035
216.406 224.473
Subtotal
10.320.038 10.709.910
Custos de captação
(71.846) (75.098)
Total
10.248.192 10.634.812
Circulante
Principal e encargos
365.931 538.525
(-) Custos de
captação
(2.713)
(2.712)
Total circulante
363.218 535.813
Não circulante
Principal e encargos
9.954.107 10.171.385
(-) Custos de
captação
(69.133) (72.386)
Total não circulante
9.884.974 10.098.999
Total
10.248.192 10.634.812
16.1. Garantias (Fianças): Conforme Carta 197/2020 o BNDES informou que
após a assinatura do aditivo do Contrato de Cessão de Fiduciária de Direitos,
Administração de Contas e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), refletindo
no item I da decisão descrita na Carta AE/DEENE1 nº 138 e, a ESBR poderá exercer, a qualquer tempo e até que sejam atendidas as condições para a
exoneração da fiança corporativa, a possibilidade de apresentação de fiança
bancária, emitida com validade mínima de 24 meses, a fim de garantir 2/3 do
saldo da Conta Reserva. A Garantia é composta por 100% da aplicação em
conta reserva. Cabe destacar que esse valor está classificado como depósitos vinculados, conforme nota explicativa nº 10. Os contratos de financiamento
também preveem que, se a Companhia não vendesse sua energia destinada
ao ACL, os acionistas da Companhia adquiririam essa energia na proporção de
suas participações no capital da Companhia, a um determinado preço definido
nos contratos de financiamento. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
possui o montante de R$316.222 (R$307.934 em 31 de dezembro de 2020),
aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com rentabilidade de 100,77% da
taxa Selic diária em média. 16.2. Principais informações dos financiamentos: •
Possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das fianças dos
acionistas, de até 100% das quantidades de energia discriminadas nos CCVEs.
• A Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD é equivalente a três prestações
do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo.
• A comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 2
exercícios consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos
Intervenientes. Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garantias, não pode ter ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia
contratadas nos CCVEs. • A Companhia obteve a suspensão temporária do
pagamento integral do serviço da dívida ao BNDES e demais bancos repassadores, pelo período de sete meses, em conformidade com o pacote de medidas
emergenciais anunciado pelo Governo Federal. A carência das parcelas da dívida (direta e indiretas) teve início em dezembro de 2021 ( R$103 milhões) e seu
pagamento será retomado em julho de 2022 (R$618 milhões) . Será efetuada a
capitalização do saldo devedor sem que tenha ocorrido alteração do prazo de
amortização da dívida ou taxas de juros dos contratos. • A Companhia obteve
a prorrogação do prazo para preenchimento integral em dinheiro depositado na
CRSD até a comprovação do atingimento das condições necessárias para a
exoneração das fianças dadas em garantia ao projeto. Para tal, a Companhia
poderá apresentar e manter válidas as fianças bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro equivalente a, no mínimo, uma prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo mínimo da conta reserva. • Carta AE/DEENE1 nº 032/2021
- BNDES aprovou a postergação do prazo de registro dos aditivos aos contratos
acessórios aos Contratos de Financiamento para 04/10/2021. 16.3. Compromissos contratuais (“Covenants”): Conforme o Contrato de Financiamento direto
com o BNDES e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por
meio do sindicato de bancos, a Companhia deve manter um índice anual de
capitalização (patrimônio líquido/ativo total) igual ou superior a 0,2 até 31 de
dezembro de 2016 e igual ou superior a 0,25 a partir do exercício seguinte. Em
31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía um índice de capitalização em
base anual de 0,44 (0,44 em 31 de dezembro de 2020). A obrigação da Companhia recompor o saldo da CRSD em seis prestações caso não atinja ao final do
exercício o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de no mínimo 1,2,
foi extinta. Entretanto, para que haja a desoneração das fianças dos Intervenientes é mandatório o atingimento do referido índice por dois anos consecutivos
sem que tenha ocorrido neste período qualquer redução das quantidades de
energia contratadas nos CCVEs. O ICSD é calculado pela equação “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”/Serviço da
Dívida (amortização de principal, mais pagamento de juros), com base nas informações expressas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas
registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual (meta
1,2x). O índice apurado e verificado no exercício findo em 31 de dezembro de
2020 foi de 2,4x. No entanto, dentre as condições para exoneração das fianças
dos Intervenientes, a comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
passou a ser de 1 exercício para no mínimo 2 exercícios consecutivos. Devido
ao aditivo contratual que trata da concessão da suspensão temporária do pagamento do financiamento (Standstill), o atingimento do referido índice no exercício de 2020 não será considerado para fins de exoneração das fianças. No ano
de 2021 com o segundo Standstill aprovado para ser iniciado em dezembro de
2021 também desobrigou a Companhia de cumprir o ICSD para este ano, no entanto a ESBR atingiu 1,28x. 16.4. Quadro de movimentação dos financiamentos:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2020
535.813
10.098.999
10.634.812
Transferências
951.111
(951.111)
Pagamentos (juros)
(665.157)
(665.157)
Pagamentos (principal)
(458.549)
(458.549)
Juros no resultado
731.135
731.135
Comissões
5.951
5.951
Saldo em 31/12/2021
363.218
9.884.974
10.248.192
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2019
446.741
10.035.991
10.482.732
Ingressos
500
500
Transferências
683.738
(683.738)
Pagamentos (juros)
(378.441)
(378.441)
Pagamentos (principal)
(216.225)
(216.225)
Juros no resultado
742.721
742.721
Comissões
3.525
3.525
Saldo em 31/12/2020
535.813
10.098.999
10.634.812
16.5. Quadro de cronograma de amortização dos financiamentos em 31 de
dezembro de 2021 verificar
2022
531.176
2023
547.406
2024
584.578
9.046.749
2025-2035
Subtotal
10.709.909
Custos de captação
(75.097)
Total
10.634.812
17. TRIBUTOS A PAGAR
31/12/2021 31/12/2020
COFINS
20.305
PIS
4.402
Encargos sociais
1.835
1.939
IRRF PF/PJ
803
963
ICMS
363
147
ISSQN
221
1.680
Total
27.929
4.729

o enchimento de seu reservatório. Atualmente, há antecipação de tutela de31/12/2021 31/12/2020 ferida com efeito suspensivo da multa envolvida e da sanção de embargo
da área afetada, até a decisão de mérito administrativa. 21.2.2. Tributários:
Circulante
EUST usina (a)
96.765
86.092 21.2.2.1. Créditos tributários: O principal processo tributário que tramita na
Concessionárias e permissionárias (c)
71.520
161.334 esfera administrativa, na Receita Federal do Brasil, refere-se ao indeferimenCustos retardatários (OCPC 05) (b)
16.712
31.855 to pelo Fisco do pedido de homologação de compensação de créditos tributários dos exercícios fiscais de 2011 a 2013, no valor de R$10.910. Após a
Compensação Financeira pela Utilização dos
Recursos Hídricos - CFURH (d)
9.978
5.450 apresentação de recurso da ESBR com toda a documentação comprobatória,
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) julgou, em 17 de ouTaxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica - TFSEE (e)
1.032
956 tubro de 2019, e deu provimento ao recurso da Companhia para reconhecer
Total
196.007
285.687 a regularidade da documentação apresentada e autorizar que o mérito do
pedido de compensação seja analisado pela Receita Federal. O acórdão do
Não circulante
Custos retardatários OCPC 05 (b)
84.316
139.675 CARF foi disponibilizado em 27 de novembro de 2019 e a Companhia vem
Total
84.316
139.675 tomando as providências para que o pedido de homologação de compensa(a) Refere-se ao valor do EUST da Usina de Jirau, com base no Contrato de ção seja analisado com urgência, contudo, não houve andamentos relevantes
Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das até 31 de dezembro de 2021. 21.2.2.2. Tributário ISSQN - auto de infração :
instalações de transmissão da rede básica. A Resolução nº 267/07 estabe- Em 24 de abril de 2014, a Companhia recebeu o auto de infração nº 005211,
leceu metodologia e diretrizes para que as usinas que participam de leilões intimando o recolhimento do crédito tributário de ISSQN, sob a fundamentade energia nova tenham um conjunto prefixado de tarifas que abranja os dez ção de uma suposta redução indevida de base de cálculo, no período de abril
primeiros anos de operação comercial. (b) Custos retardatários conforme a dezembro de 2009, relativa aos contratos firmados com a BS Construtora,
orientação técnica OCPC 05: trata-se de valores referentes à construção Embrace, Fundsolo, GL Transporte Terraplanagem e Construção, Setenge e
da Usina de Jirau que já foram contratados e que serão realizados e de- W. Kucharski. A fiscalização lavrou o Auto de Infração sob o fundamento de
sembolsados. Portanto, foram provisionados no passivo como contrapartida que não foram apresentadas as notas fiscais emitidas pelos prestadores de
à contabilização no ativo imobilizado da Companhia. (c) Concessionárias e serviços da construção civil, referentes aos materiais empregados na obra.
permissionárias: valor referente ao balanço de energia apurado mensalmen- Em 23 de maio de 2014, a Companhia apresentou sua defesa administrativa,
te pela CCEE. (d) A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos questionando a validade do Auto de Infração e o valor desproporcional e conHídricos - CFURH destina-se à União, aos estados e municípios pelo uso da fiscatório da multa aplicada. A pretensão da companhia foi desprovida pelo
água e de terras produtivas necessárias à instalação de usinas de geração de Conselho de Contribuintes do Município, na sessão de 10 de abril de 2018, por
energia. (e) A Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE 4 votos a 2 e após Recurso Especial, notificada, em 7 de maio de 2018, acerca
destina-se ao custeio do funcionamento da ANEEL no exercício das suas da decisão irrecorrível do Presidente do Conselho de Recursos Fiscais do Muatividades de fiscalização e regulação econômica. 19. UBP A PAGAR: Com nicípio de Porto Velho/RO, que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela
o início da operação comercial da primeira unidade geradora, a Companhia Companhia. O município de Porto Velho deu início ao processo de execução
está obrigada a ressarcir a União pelo UBP, no montante anual atualizado de fiscal após a lavratura da Certidão de Dívida Ativa - CDA. Após apresentação
R$1.253, reajustado anualmente no mês de agosto, pela variação do IPCA. O de seguro garantia equivalente à 130% da quantia objeto da execução fiscal, o
encargo pelo UBP será devido até o final do Contrato de Concessão da UHE poder judiciário deferiu pedido da Companhia e suspendeu a execução fiscal.
Jirau, em setembro de 2045. A movimentação do saldo do UBP no exercício Em 11 de março de 2020, houve sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados pela Companhia, para desconstituir intefindo em 31 de dezembro de 2021 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total gralmente o suposto crédito tributário de ISS cobrado pelo Município de Porto
Saldo em 31/12/2020
15.384
130.607
145.991 Velho por meio da Execução Fiscal. Em 16 de junho de 2020 o município apreAtualização
19.793
19.793 sentou apelação e a ESBR se manifestou mantendo a linha de defesa já adoTransferências
17.230
(17.230)
- tada. Em 8 de junho de 2021, foi publicada a inclusão do processo na sessão
Amortização de principal
(15.846)
(15.846) de julgamentos de 17/06/2021. Em 17 de junho de 2021, foi realizada sessão
Saldo em 31/12/2021
16.768
133.170
149.938 de julgamentos na qual negou-se provimento ao recurso de apelação do MuniA movimentação do saldo do UBP no exercício findo em 31 de dezembro de cípio de Porto Velho. Tanto o Município de Porto Velho quanto Jirau opuseram
Embargos de Declaração ao Acórdão, em 4 de outubro de 2021 o processo foi
2020 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total concluso para decisão e não houve andamentos relevantes até 31 de dezemSaldo em 31/12/2019
15.037
127.243
142.280 bro de 2021. 21.2.3. Trabalhistas: A Companhia figura como ré em 19 reclamaAtualização
18.863
18.863 ções trabalhistas, classificadas com prognóstico de perda possível. 2 delas foTransferências
15.499
(15.499)
- ram ajuizadas por ex-empregados da Companhia, enquanto as demais refeAmortização de principal
(15.152)
(15.152) rem-se a demandas propostas por ex-empregados de empresas contratadas,
Saldo em 31/12/2020
15.384
130.607
145.991 nas quais é pleiteado o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsi20. PROVISÃO PARA CUSTOS AMBIENTAIS: A fim de atender à orientação diária da Companhia. 21.3. Processos classificados como risco remoto: 21.3.1.
técnica OCPC 05, a Companhia registrou a valor presente os custos com Excludente de responsabilidade: Após sagrar-se vencedora do Leilão
programas ambientais. Os registros foram feitos no ativo imobilizado tendo nº 05/2008, a Companhia obrigou-se a viabilizar e a executar todas as obras
como contrapartida o registro no passivo. Com o início da operação comer- civis visando à construção da UHE Jirau e à sua posterior operação. Para tanto,
cial, além da baixa das parcelas pagas, é registrada no passivo a atualização o Contrato de Concessão firmado pela Companhia estabeleceu um cronograda provisão para custos ambientais, com base na taxa utilizada para cálculo ma de prazos para a conclusão das obras civis e para o início da operação de
do valor presente utilizada para registro da provisão. A movimentação da pro- cada uma das unidades geradoras da UHE Jirau. Ao longo da construção, no
visão para custos ambientais no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 entanto, uma série de eventos de força maior inimputáveis à Companhia - dado
que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de consequências incalculáfoi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total veis à época da formulação da proposta tarifária e do planejamento da execuSaldo em 31/12/2020
44.195
483.265
527.460 ção das obras e dos cronogramas iniciais - abalou o ritmo da construção da
Atualização
19.686
19.686 UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no contrato para início da
Transferências
17.464
(17.464)
- geração de energia e consequente suprimento dos contratos firmados não puAmortização de principal
(26.796)
(26.796) dessem ser atendidas. No processo de excludente de responsabilidade, o staSaldo em 31/12/2021
34.863
485.487
520.350 tus não se alterou, ou seja, a Companhia teve seu pedido julgado procedente
em primeira instância para reconhecer a excludente pelo período de 535 dias.
A movimentação da provisão para custos ambientais no exercício findo em 31 A sentença, registre-se, está embasada em prova pericial produzida judicialde dezembro de 2020 foi a seguinte:
mente por meio de ação cautelar de produção antecipada de provas. O Órgão
Circulante Não circulante
Total Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu parcialmente
Saldo em 31/12/2019
71.364
496.587
567.951 os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Porto Velho e determiAtualização
18.627
18.627 nou um cenário sem perdas ou ganhos para as partes. Isso porque, de acordo
Transferências
31.949
(31.949)
- com a decisão proferida no incidente de suspensão de efeitos de sentença, é
Amortização de principal
(59.118)
(59.118) obstado a aplicação de penalidades regulatórias à Companhia, ao passo que
Saldo em 31/12/2020
44.195
483.265
527.460 não se reconhece o direito de recebimento dos valores a que faz jus por força
21. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
do reconhecimento da sua excludente de responsabilidade pelo período de 535
Nota explicativa
31/12/2021 31/12/2020 dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro
Circulante:
grau, mas tal recurso - distribuído para a 6ª Turma do TRF1 - aguarda manifesTrabalhistas
21.1.1
9.819
8.279 tação do relator para ser incluído na pauta de julgamento. Até o momento traTotal circulante
9.819
8.279 balha-se sem expectativa de julgamento da apelação. 21.3.2. ICMS: O principal
Não circulante:
processo refere-se a benefício fiscal detido pela Companhia sobre o ICMS inciTributário - auto de infração
21.1.1.3
37.343
24.245 dente sobre os equipamentos nacionais e importados destinados à composição
Cíveis
21.1.2
2.605
1.710 do ativo fixo da Companhia. Uma sucessão de alterações na estrutura do marTotal não circulante
39.948
25.955 co legal, que amparava o referido benefício de isenção, modificou o posicionaTotal
49.767
34.234 mento da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, quanto ao deferiA seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo mento dos pedidos de isenção efetuados pela Companhia.Diante deste cenário
em 31 de dezembro de 2021:
e devido à incerteza promovida pela inconsistência dos atos normativos aplicáTributária - ISSQN
veis, a Companhia optou pelo questionamento judicial das alterações acima
- auto de infração Trabalhistas Cíveis
Total referidas. A respeito do tema em questão, existem os seguintes litígios: (i) Ação
Saldo em 31/12/2020
24.245
8.279
1.710 34.234 Declaratória - ajuizada em 27 de setembro de 2012, visando obter confirmação
Constituições
3.035
895
3.930 da aplicação do benefício de isenção de ICMS, prevista no item 74 da tabela 1,
Reversões
(4.571)
- (4.571) do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. A decisão de primeira instância concedida
Atualização monetária
13.098
3.076
- 16.174 em seu âmbito não foi favorável à Companhia, uma vez que alega a ilegalidade
Saldo em 31/12/2021
37.343
9.819
2.605 49.767 do benefício por ausência de Convênio CONFAZ. Os outros argumentos aduziA seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo dos na referida ação não foram apreciados. Em agosto de 2014, a Companhia
em de 2019 a 31 de dezembro de 2020:
apresentou seu recurso de apelação, recebido no duplo efeito, que suspendeu
Tributária - ISSQN
os efeitos da decisão desfavorável em primeira instância. Em 24 de outubro de
- auto de infração Trabalhistas Cíveis
Total 2016, a 2ª Câmara do TJRO reconheceu que a competência para declarar
Saldo em 31/12/2019
29.215
7.638
1.848 38.701 eventual inconstitucionalidade do decreto que instituiu o benefício fiscal é excluConstituições
24.245
5.317
1.999 31.561 siva do plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia e remeteu os autos da
Pagamentos
- (2.135) (2.135) apelação para o Pleno do TJRO, sem andamento adicional até o momento. (ii)
Reversões
(29.215)
(7.199)
(2) (36.416) Ação Direta de Inconstitucionalidade (1ª ADI) - ajuizada pela Federação das
Atualização monetária
2.523
2.523 Indústrias do Estado de Rondônia - FIERO, em 16 de outubro de 2012, com
Saldo em 31/12/2020
24.245
8.279
1.710 34.234 pedido de liminar, visando a anulação do Decreto nº 15.858/11 e a imediata
21.1. Processos classificados como riscos prováveis: 21.1.1. Causas trabalhis- restauração do benefício de isenção outrora previsto no item 74 da tabela 1, do
tas: Atualmente, a Companhia possui 61 processos trabalhistas com classifica- Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. Após o processo judicial, em 11 de dezembro
ção de perda provável, dentre as quais 11 delas foram ajuizadas por ex-empre- de 2014, foi reconhecida a procedência integral da ação e a consequente ingados da Companhia, enquanto as demais referem-se a demandas propostas constitucionalidade do normativo em questão, restaurando-se, completamente,
por ex-empregados de empresas contratadas, nas quais é pleiteado o reconhe- o benefício de isenção de diferencial de alíquota de ICMS contemplado no item
cimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da Companhia. Por haver 74 da Tabela I, Anexo 1 do RICMS/RO. (iii) Ação Direta de Inconstitucionalidaprovável desembolso futuro em tais processos, encontra-se provisionado, em de (2ª ADI) - ajuizada pelo Ministério Público com pedido liminar, com o fito de
31 de dezembro de 2021, o valor de R$9.819 (R$8.279 em 31 de dezembro ver declarado inconstitucional o artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.663/03. A
de 2020). Os principais pedidos objeto das ações trabalhistas envolvem as se- ADI revitaliza a questão da ausência de convênio, mote principal utilizado na
guintes matérias: horas extras, horas “in itinere”, adicional de periculosidade ou sentença de primeira instância desfavorável à Companhia na Ação Declaratóinsalubridade, diferença salarial e danos morais e materiais. 21.1.2. Cíveis: O ria, e, portanto, levanta a discussão a respeito da necessidade de convênio
valor provisionado até 31 de dezembro de 2021, no total de R$2.605 é referente para se evitar “guerra fiscal”. Em 2 de setembro de 2019, o Órgão Especial do
a: a) Processos cíveis de questões fundiárias (R$868). b) Ação de reparação Tribunal de Justiça de Rondônia julgou prejudicado o pedido de declaração de
de danos proposta por subcontratada de ex-contratada da Companhia, que inconstitucionalidade, uma vez que o Decreto nº 10.663/03 foi revogado por
progrediu do prognóstico possível para provável (R$237). c) Processo admi- decreto posterior que entrou em vigor em 1º de agosto de 2019 (Decreto
nistrativo instaurado em razão da lavratura do Auto de infração pela Secretaria nº 22.721/2018. Após o julgamento da 2ª ADI o MPE/RO opôs embargos de
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), sob a alegação de causar declaração. O julgamento em questão ocorreu, estes foram apreciados, sendo
poluição decorrente de supressão de floresta na margem direita do Rio Madei- mantida a posição favorável consolidada no julgamento de setembro de 2019.
ra, atividade devidamente autorizada pelo órgão ambiental, com imposição de Entretanto, como a questão acerca da constitucionalidade não foi exaurida nos
penalidade de multa no valor de R$1.500 e que foi reavaliado com prognóstico autos da ação direta de inconstitucionalidade, tem-se que o debate acerca da
provável em setembro de 2020, embora sendo cabível ainda a discussão em aplicação ou não do benefício às operações já ocorridas (até a data de 31 de
esfera judicial. 21.1.3. Tributários: Em 16 de junho de 2010, a ESBR ajuizou julho de 2019) subsistirá nas ações que ainda tramitam na origem, bem como
ação ordinária para discutir a possibilidade de dedução dos custos da obra da na via administrativa. (iv) Ações Anulatórias e Ação inibitória - Centenas de
ESBR (mão de obra, materiais etc.) da base de cálculo do ISS devido pelos Certidões de Dívidas Ativas - CDAS foram protestadas pelo fisco de Rondônia,
prestadores de serviço, do qual a ESBR era responsável pelo pagamento na bem como ajuizadas execuções fiscais. A Companhia ajuizou 5 ações anulatócondição de substituta tributária, de modo a obter a declaração do direito a rias de protesto e uma ação inibitória. Em todas as 6 ações as 1ª e 2ª Varas de
deduzir da base de cálculo do ISS, relativamente aos fatos geradores ocorridos Fazenda Públicas da Comarca de Porto Velho deferiram os pedidos liminares
em 2009: (i) os valores na proporção estabelecida no artigo 10, § 2º, do Decreto para determinar o cancelamento dos protestos e impedir todo e qualquer ato
nº 10.244/2005, com redação dada pelo Decreto nº 10.363/2006, ou seja, apli- constritivo até o julgamento definitivo da 2ª ADI. Não obstante, considerando o
cando a dedução de 60% (sessenta por cento) do valor das faturas; ou (ii) todo não exaurimento definitivo da questão, que restou aos tribunais fracionários a
e qualquer valor decorrente da aquisição de materiais utilizados na prestação decisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade serviços de construção civil relativos à UHE Jirau, mesmo quando adquiri- de do benefício fiscal (até quando deve ser considerado os efeitos do Decreto
dos de terceiros, além das despesas com a contratação de subempreitadas já nº 10.633/03), a Companhia está trabalhando para manter a suspensão dos
tributadas pelo imposto. Em 5 de agosto de 2016, após apresentação de pare- atos constritivos até a definição do período de vigência do Decreto nº 10.633/03.
cer técnico do Município, a ESBR requereu em petição o levantamento de 18% Há boa expectativa de êxito junto aos tribunais fracionários deste pleito. 22.
do montante depositado em juízo, uma vez que, pelas razões técnicas apresen- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC verificar:
tadas, estes seriam incontroversos. Foi, então, deferido o levantamento deste Em reuniões do Conselho de Administração, são aprovados os cronogramas
montante pelo juízo, que na mesma decisão, permitiu o levantamento de 15,3% de aportes dos recursos. Esses recursos são transferidos pelos acionistas da
pelo Município de Porto Velho e determinou a realização de perícia técnica Companhia, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital para apuração do valor efetivamente devido a título de ISS. Em 22 de feverei- AFAC, e no ano de 2021 não houve aporte. A movimentação do saldo dos
ro de 2017 foram deferidos os pedidos da ESBR de substituição do depósito Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC no exercício findo em
remanescente por seguro garantia e a dedução dos custos efetivamente com- 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:
provados, de modo que se iniciou a produção de prova pericial para alcançar
Engie Mizha CHESF Eletrosul
Total
esse valor. O laudo está em elaboração, tendo o juízo determinado ao perito a Saldo em 31/12/2019
132.400 66.200 66.200
72.200 337.000
apresentação do laudo em outubro de 2020, o que ainda não ocorreu. Em 1º Constituições
12.000
6.000
6.000
24.000
de julho de 2021, foi publicado acórdão com a decisão do julgamento realizado Integralização de capital (144.400) (72.200) (72.200) (72.200) (361.000)
em 1º de junho de 2021, no qual foi dado provimento ao recurso especial do Saldo em 31/12/2020
Município de Porto Velho, no tocante a impossibilidade de substituição do de- 23. OUTROS PASSIVOS
pósito por seguro garantia. Restando, portanto, esgotadas as possibilidades de
31/12/2021 31/12/2020
recurso perante o STJ, os autos retornarão à vara de origem, quando então a Circulante:
ESBR será intimada a apresentar o depósito do valor em discussão. Diante de
Projetos (a)
42.945
50.376
tal andamento, em 30 de setembro de 2021 a companhia realizou cálculos para
FNDCT (a)
920
882
atualização do principal (art. 282 da Lei Complementar 199/04) e a atualização
Desenvolvimento Energético (k)
769
de multa mora (Lei Complementar 703/17 identifica no art. 286-A), sendo o
MME (a)
460
441
valor atualmente avaliado em R$37.343, devendo-se considerar, contudo, que
Arrendamento mercantil - Veículos (c)
424
906
o laudo pericial ditará a tônica da decisão quanto ao valor efetivo de liquidação.
Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
52
1.479
21.2. Processos classificados como riscos possíveis
Arrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel
31/12/2021 31/12/2020
escritório da ESBR - RJ (e)
26
272
Cíveis e administrativas
471.699
518.625
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
302
Tributário
79.322
73.301 Total
45.596
54.658
Trabalhista
4.898
13.015 Não circulante:
Total
555.919
604.941
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A II (f)
4.698
5.049
21.2.1. Cíveis e administrativos: Em 31 de dezembro de 2021, existem 240
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. I (g)
1.647
1.825
ações com risco de perda possível dentre as quais 131 são ações indenizaArrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel
tórias, que tramitam perante juízos cíveis, propostas por supostos pescadoescritório da ESBR - RJ (e)
381
381
res que alegam ter verificado, somente após a construção das barragens,
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. II (j)
377
406
redução da atividade artesanal de pesca nas áreas contíguas aos emprePesquisa e Desenvolvimento - Projeto
endimentos hidrelétricos instalados no rio Madeira. Na esfera administrativa,
Biomarcadores (h)
156
1.091
a Companhia recorre perante o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
27
27
ICMBio de Auto de Infração lavrado pelo chefe do Parque Nacional do MapinPesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A I (i)
(312)
312
guari, por suposto dano em floresta nativa no interior do parque, decorrente
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
302
de modificações ocorridas na definição dos limites do referido parque, após Total
6.974
9.393
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(a) Referem-se ao investimento em projetos com intuito de estimular o desenvolvimento e inovações tecnológicas relevantes para o Setor Elétrico Brasileiro, bem como o repasse ao P&D para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - FNDCT e para o Ministério de Minas e Energia
- MME. (b) Valor referente a arrendamento mercantil financeiro de dois guindastes móveis que são utilizados na Usina. (c) Referente a arrendamento
mercantil financeiro dos carros utilizados pela diretoria e gestores nas atividades da Companhia. (d) Referente a seguro garantia judicial para execução
fiscal, com valores a pagar em cinco parcelas anuais de R$302. Vigência da
apólice de seguro garantia: 25 de setembro de 2018 a 25 de setembro de
2023. (e) Referente ao passivo de arrendamento do direito de uso da sala de
escritório da Companhia, localizada no RJ, que é alugada e foi contabilizada
em 2019 de acordo com o IFRS 16 - CPC06 (R2). (f) Referente ao Projeto
E.M.M.A. II (Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas). (g) Referente ao Projeto R.O.S.A. I (Robô para Operações em “Stoplogs” Alagados). (h)
Referente ao Projeto Biomarcador (Biomarcadores de toxicidade do mercúrio
aplicados ao setor hidrelétrico na região Amazônica). (i) Referente ao Projeto
E.M.M.A. I (Metodologia para Revestimento Robótico de Turbinas). (j) Referente ao Projeto R.O.S.A. II (LOTE PIONEIRO: Instrumentação de Vigas Pescadoras para Monitoramento de Pesca de “Stoplog”). (k) Referente a repasse
para conta CDE nos termos da lei 14.120/2021 que alterou a lei 9.991/2000.
24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 24.1. Capital social: A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$12.000.000 por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registra um capital social
subscrito e integralizado de R$11.673.710, dividido em 11.673.710.000 de
ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal (R$11.673.710, em
31 de dezembro de 2020).
24.2. A Companhia possui a seguinte composição acionária:
Participação (%)
Engie Brasil Participações Ltda.
40,0
Mizha Energia Participações S.A.
20,0
CGT Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
20,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)
20,0
Total
100,0
24.3. Compromissos de acionistas: Conforme as obrigações estabelecidas
na cláusula quinta do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas
comprometem-se, na proporção das respectivas participações percentuais, a
subscrever e integralizar capital, de acordo com o que dispuser o Cronograma
de Aporte de Recursos. Caso qualquer acionista deixe de integralizar o capital
na Companhia por ele subscrito, os demais acionistas, após cinco dias úteis
sem que tenha sido sanada a inadimplência, terão o direito de, na proporção
de sua participação no capital social (excluída a participação do acionista
inadimplente): (i) integralizar tal parcela do capital social; (ii) adquirir as ações
já integralizadas; e/ou (iii) adquirir as ações ainda não integralizadas. Os acionistas da Companhia obrigam-se a não alienar as ações de sua propriedade,
salvo com a anuência dos demais acionistas.
25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: Com o início da entrega dos montantes de energia dos Contratos de Comercialização de Energia Elerica no Ambiente Regulado - CCEARs, a Companhia passou a auferir receita operacional.
Além da receita obtida pela entrega dos CCEARs, a Companhia obteve receita
oriunda da entrega dos contratos de compra e venda de energi com partes
relacionadas (nota explicativa nº 30.2) e da liquidação das sobras de energia
na CCEE. Dessa forma, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 47
Receita de contrato de cliente, a Companhia apresenta a conciliação entre a
receita operacional bruta e a receita líquida de venda, conforme segue:
31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional bruta
3.096.803 2.977.255
Suprimento de energia elétrica ACR - distribuidoras 1.986.608 1.899.072
Suprimento de energia elétrica ACL - partes
relacionadas
1.107.437 1.062.462
Transações no âmbito - CCEE
2.758
15.721
Deduções da receita operacional bruta
(313.297) (301.210)
COFINS
(235.362) (226.279)
PIS
(51.098)
(49.126)
Investimentos P&D
(26.837)
(25.805)
2.783.506 2.676.045
Receita operacional líquida
26. CUSTO DA ENERGIA VENDIDA
31/12/2021 31/12/2020
Custo de energia vendida:
Encargos de uso da rede elétrica
1.002.295
927.959
Depreciação e amortização
799.058
812.766
Resultado com transações na CCEE
327.127
283.916
Repactuação Risco Hidrológico (GFOM)
(395.000)
Compra de energia bilateral
216.870
53.776
Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos - CFURH
87.474
84.093
Custos com pessoal
34.605
34.830
Equipamentos
30.578
23.478
“Generation Scaling Factor - GSF”
20.504
20.504
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica -TFSEE
12.381
11.471
Serviços de terceiros
8.975
6.979
Seguros
6.375
6.881
Outros custos
21.469
15.050
2.172.711 2.281.703
27. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
31/12/2021 31/12/2020
Pessoal
21.668
20.106
Administradores (nota explicativa nº 31)
7.739
11.786
Serviço de terceiros
28.844
22.780
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
11.362
Depreciação e amortização
6.261
6.667
Aluguéis
2.915
3.162
Manutenção e conservação de edifícios
2.914
2.367
Contribuições
2.233
2.281
Veículos e transportes
107
1.915
Material
2.244
2.003
Outros
6.342
4.446
Total
92.629
77.513
Classificados como:
Pessoal
21.668
20.106
Administradores
7.739
11.786
Gastos administrativos
63.222
45.621
92.629
77.513
Total
28. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2021 31/12/2020
Receita financeira:
Renda da aplicação financeira
23.524
9.809
Atualização Selic
539
967
Atualização monetária
10.716
4.626
Desconto financeiro
354
48
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras
(1.633)
(718)
Total
33.500
14.732
Despesa financeira:
Encargos sobre dívida
(731.135) (742.721)
Atualização financeira custos ambientais (AVP)
(19.686)
(18.627)
Atualização UBP
(19.793)
(18.863)
Variação cambial
(13)
(7.328)
Juros
(936)
(759)
Comissões
(4.978)
(6.571)
Outras despesas financeiras
(59.152)
(2.772)
Total
(835.693) (797.641)
Resultado financeiro
(802.193) (782.909)
29. COMPOSIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS
31/12/2021 31/12/2020
Reversão de Provisão para Contingência Tributária ISSQN - auto de infração (nota explicativa nº 21)
(13.098)
4.970
Contingências
(2.434)
(3.514)
Outras receitas
8.443
268
Total
(7.089)
1.724
30. PARTES RELACIONADAS: 30.1 Grupo Engie: 30.1.1. Tractebel Engineering: Em 30 de junho de 2020 a Companhia firmou um contrato,
com a Tractebel Engineering, no valor total de R$282, cujo objeto é prestação de serviços na revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) na
UHE Jirau. Em 31 de dezembro de 2021, o valor remanescente do contrato com a Tractebel Engineering é de R$141. 30.2. Clientes e receita
de energia elétrica - ACL: A Companhia firmou contratos de venda de
energia, atualizados anualmente pelo IPCA, com os acionistas da Companhia e com empresas do mesmo grupo econômico.

Clientes de energia elétrica - partes relacionadas

33.2. Categoria do instrumento financeiro
31/12/2021 31/12/2020 Ativos financeiros
Mensuração
31/12/2021 31/12/2020
Geramamoré Participações e Comercializadora de
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio
Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
48.671
48.199
do resultado
94.705
509.778
CGT Eletrosul - Companhia de Geração
Depósitos vinculados (**)
Valor justo por meio
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
17.591
20.202
do resultado
316.222
307.934
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Clientes
Custo amortizado
326.201
305.098
CHESF
17.441
15.059 Total dos ativos financeiros
737.128 1.122.810
Engie Brasil Energia S.A.
1.253
1.293
Passivos financeiros
Mensuração
31/12/2021 31/12/2020
Total
84.956
84.753 Outros passivos financeiros:
Receita de venda de energia elétrica com partes relacionadas
Fornecedores
Custo amortizado
32.515
25.014
Contas a pagar
Custo amortizado
280.323
425.362
31/12/2021 31/12/2020
Financiamentos
Custo amortizado 10.248.192 10.634.812
Geramamoré Participações e Comercializadora de
UBP (***)
Custo amortizado
149.938
145.991
Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
653.057
627.496
10.710.968 11.231.179
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
218.019
209.165 Total dos passivos financeiros
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
(***) Conforme detalhado na nota explicativa nº 19.
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
218.019
209.165 33.3. Objetivos com os riscos financeiros: Os valores estimados de realização de
Engie Brasil Energia S.A.
17.342
16.636 ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de inTotal
1.106.436 1.062.462 formações disponíveis no mercado e de metodologias apropriadas de avaliação.
Entretanto, considerando o julgamento da Administração, foi requerida a interpre30.3. Outras receitas- partes relacionadas
31/12/2021 31/12/2020 tação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
1.045
1.045 mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, neEngie Brasil Energia S.A.
- cessariamente, os montantes que poderiam ser realizados no mercado de troca
1.045
1.045 corrente. O uso de metodologias de mercado pode produzir efeitos diferentes nos
30.4. EUST a pagar e custo com encargos de uso da rede elétrica com partes valores de realização estimados. As condições financeiras e os resultados das
relacionadas: EUST - Encargo do Uso do Sistema de Transmissão a pagar futuras operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores de risco descritos a seguir. 33.4. Risco de taxa de juros e índices flutuantes:
com partes relacionadas
31/12/2021 31/12/2020 Este risco está relacionado à possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
9.540
10.573 por conta de flutuação de taxas de juros aplicadas aos seus passivos ou ativos. A
Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes relacionadas às variações da
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
2.397
2.678 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (para os contratos de financiamentos), ao
Total
11.937
13.251 IPCA (pelo ressarcimento à União pelo UBP), ao CDI (para as aplicações finanOs valores referem-se ao EUST da Usina com base no Contrato de Uso do Sis- ceiras). Análise de sensibilidade: Em decorrência do histórico de volatilidade das
tema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das instalações de taxas de juros e dos índices de preços, a Companhia preparou uma análise de
transmissão da rede básica e são contabilizados no contas a pagar (nota expli- sensibilidade sobre seus ativos e passivos financeiros, demonstrando os eventuais
cativa nº 18). Estes encargos em 31 de dezembro de 2021 tinham como saldo impactos sobre o seu resultado, com base em premissas consideradas prováveis.
devedor total de R$71.520 (R$161.334 em 31 de dezembro de 2020). Deste As variações consideradas para o cálculo do impacto em 31de dezembro de 2021
montante, R$9.540 (R$10.573 em 31 de dezembro de 2020) refere-se à CHESF foram das seguintes taxas: TJLP, DI e IPCA.
e R$2.397 (R$2.678 em 31 de dezembro de 2020) é referente à CGT Eletrosul. (i) Variação na taxa de juros de longo prazo (TJLP)
Impacto Impacto Impacto
Custo com encargos de uso da rede elétrica com partes relacionadas
(cenário cenário cenário
31/12/2021 31/12/2020
Exposição
Risco
provável)
A
B
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
116.500
117.856 Operação
Aumento da
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e
10.320.037
TJLP
12.663 37.014 61.365
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil
28.934
34.597 Financiamentos
Total
145.434
152.453 Referência para
financiamentos
TJLP 4T’21 TJLP 1T’22 25 bps 50 bps
Os custos referentes aos encargos pagos às transmissoras pelo uso do sistema
5,32%
6,08% 6,33% 6,58%
de transmissão (EUST) são contabilizados no custo (nota explicativa nº 26). Es- TJLP
tes encargos totalizam, em 31 de dezembro de 2021, R$1.002.295 (R$927.959 Demonstra o saldo total da dívida com o BNDES em 31 de dezembro de
em 31 de dezembro de 2020). Deste montante, em 31 de dezembro de 2021, 2021, considerando a TJLP de 5,32% a.a. Para o ano de 2021 consideramos
R$116.500 (R$117.856 em 31 de dezembro de 2020) refere-se à CHESF e uma expectativa de 6,08% a.a., conforme taxa informada pelo BNDES com
R$28.934 (R$34.597 em 31 de dezembro de 2020) é referente à CGT Eletrosul. vigência para o quarto trimestre de 2021. Em relação aos financiamentos, os
cenários A e B consideram um aumento da TJLP de 0,25% e 0,50%, respec31. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
Resultado
31/12/2021 31/12/2020 tivamente, com base na taxa em vigor a partir de janeiro de 2022.
Remuneração
5.264
8.273 (ii) Variação no DI
Impacto Impacto Impacto
Encargos
1.820
2.477
(cenário cenário cenário
Benefícios
655
1.036
Exposição Risco provável)
A
B
Total
7.739
11.786 Operação
32. PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Um plano de contribuição de- Ativos financeiros
finida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga (Aplicações em CDB e
Baixa da
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não operação compromissada
409.670 taxa CDI
1.966 (5.297) (9.534)
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As e depósitos vinculados)
Taxa de Cenário
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida Referência para ativos
31/12/2021 provável 325 bps 100 bps
são reconhecidas como despesas de benefícios a administradores e empre- financeiros
9,25%
11,25%
8,0%
7,0%
gados no resultado, nos períodos em que os serviços são prestados pelos CDI
Demonstra o saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021,
administradores e empregados.
31/12/2021 31/12/2020 considerando o acompanhamento da taxa Selic atualmente em 9,25% a.a., e
cuja meta para 2022 é de 11,25% a.a. de acordo com consulta Relatório FoResultado:
Previdência privada empregados
858
1.083 cus. Em relação às aplicações financeiras, sobre a meta projetada para 2022,
Previdência privada administradores
167
249 os cenários A e B consideram uma redução de forma estimada internamente
Total
1.025
1.332 no DI de 3,25% e 1,00%. (iv) Variação no IPCA
Impacto Impacto Impacto
33. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 33.1. Gestão do risco de capital: A
(cenário cenário cenário
Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas
Exposição
Risco
provável)
A
B
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as Operação
Aumento do
partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimiza149.938
IPCA
(7.557) (8.307) (9.056)
ção do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia UBP a pagar
Taxa de
Cenário
permanece inalterada desde 2013. Ao administrar seu capital, o objetivo da Referência para
UBP a pagar
31/12/2021
provável 100 bps 200 bps
Companhia é assegurar as operações, iniciadas em setembro de 2013 (con10,06%
5,02% 4,52% 4,02%
forme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está totalmente IPCA
operacional, com 50 unidades geradoras em operação na UHE Jirau), para Demonstra o saldo do UBP em 31 de dezembro de 2021, considerando a taxa
oferecer retorno aos acionistas, além de manter uma estrutura de capital ade- estimada do IPCA de 10,06% para o período, de acordo com o relatório Focus de
quada para minimizar os custos associados. A Companhia não está sujeita a 31 de dezembro de 2021, e cuja meta para 2022 é de 5,02% a.a. de acordo com o
nenhum requerimento externo sobre o capital, exceto pelo índice de capitali- mesmo relatório. Em relação ao UBP a pagar, os cenários A e B consideram uma
zação descrito na nota explicativa nº 16. A Diretoria Financeira da Companhia redução do IPCA de 10% e 20% sobre a meta para 2022 respectivamente. 33.5.
revisa trimestralmente sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez da Companhia é de resconsidera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital. ponsabilidade da Diretoria Financeira, que controla as necessidades de captação
Índice de endividamento: A estrutura de capital da Companhia consiste em e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, pelo monitoramento permapassivos financeiros com instituições financeiras (nota explicativa nº 16), sal- nente dos fluxos de caixa previstos e reais. No intuito de assegurar a capacidade
dos de caixa e equivalentes de caixa, depósitos vinculados (notas explicativas dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a Companhia
utiliza a política de caixa mínimo, revisado anualmente com base nas projeções
nº 4 e nº 10) e patrimônio líquido (nota explicativa nº 24).
Composição
31/12/2021 31/12/2020 de caixa e monitorado mensalmente por essa Diretoria. A gestão de aplicações
Total dos empréstimos e financiamentos (*)
10.320.037 10.709.910 financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com
(-) Depósitos vinculados (**)
(316.222) (307.934) vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(94.705) (509.778) desembolsos. 33.5.1. Tabelas do risco de liquidez e juros: As tabelas a seguir
Dívida líquida
9.909.110 9.892.198 mostram, em detalhes, o prazo de vencimento contratual restante dos ativos e
Total do patrimônio líquido
9.020.608 9.207.065 passivos financeiros não derivativos da Companhia, bem como os prazos de
Índice de endividamento líquido
1,10
1,07 amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de
caixa não descontados dos passivos financeiros, com base na data mais próxima
(*) Conforme detalhado na nota explicativa nº 16.
(**) Valor aplicado em título público federal, conforme cláusula sexta, parágra- em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem
fo segundo, do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Aven- os fluxos de caixa dos juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na
data mais recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.
ças (BNDES) (ver nota explicativa nº 10).

31 de dezembro de 2021
Financiamentos
Fornecedores
UBP a pagar
Provisão para custos ambientais
Total dos passivos
31 de dezembro de 2020
Financiamentos
Fornecedores
UBP a pagar
Provisão para custos ambientais
Total dos passivos

Taxa de juros efetiva
média ponderada - %

Menos de um
mês

TJLP + 2,65%
IPCA

TJLP + 2,65%
IPCA

De um a três De três meses De um a cinco Mais de cinco
meses
a um ano
anos
anos

Total

27.714
1.397
2.906
32.017

4.191
5.811
10.002

795.589
12.573
26.151
834.313

5.646.880
4.801
67.056
101.143
5.819.880

9.899.724
64.721
384.339
10.348.784

16.342.193
32.515
149.938
520.350
17.044.996

101.390
20.578
811
3.683
126.462

304.156
2.433
7.366
313.955

912.518
7.300
33.146
952.964

5.055.391
4.436
60.019
100.680
5.220.526

9.955.189
75.428
382.585
10.413.202

16.328.644
25.014
145.991
527.460
17.027.069

34. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia realizou as seguintes atividades que não envolveram caixa e, portanto, foram excluídas da demonstração dos fluxos de caixa:
31/12/2021 31/12/2020
Tributos compensados (a)
57.969
193.284
(a) Referem-se a tributos compensados no exercício (nota explicativa nº 7).
35. SEGUROS: A Companhia promove a contratação de todos os seguros necessários para atender à legislação, às obrigações contratuais do financiamento
obtido com o BNDES e às obrigações de concessão, transferindo para as seguradoras os riscos relacionados a operação da usina, a saber: a) Responsabilidade civil geral: Este seguro cobre os danos provocados a terceiros, de responsabilidade civil geral e visa indenizar o segurado por quaisquer quantias que ele seja
responsável por pagar, legalmente, em relação a morte, dano corporal, interferência, transgressão ou incômodo que ocorram durante o período de vigência e
decorram de ou sejam relativos ao negócio. A vigência deste seguro que cobre
os riscos foi renovada de 20 de março de 2021 até 20 de março de 2022. b) Operacional: Riscos operacionais (renovação de apólice): Este seguro cobre danos
materiais decorrentes de sinistros cobertos pela apólice. Os valores em risco e os
respectivos limites máximos de indenização foram contratados conforme segue:
Limite máximo de
Vigência da
Tipo de cobertura
Valor em risco
indenização
cobertura
20/03/2020 a
Riscos operacionais
10.372.586
1.000.000
20/03/2022
36. COMPROMISSOS: 36.1. Compromissos advindos do Contrato de Concessão:

Tipo de serviço/equipamento
Termonebulização, serviços especializados em controle de vetores
Manutenção dos equipamentos auxiliares elétricos
Serviços Gerais, manutenção civil/ conservação (fase operativa)
Manutenção dos equipamentos auxiliares mecânicos
Serviço subaquático nas dependências da UHE Jirau
Execução serviços subprograma de apoio a atividades pesqueiras SAAP
Serviço de manutenção do sistema de transposição de peixe I e II da UHE Jirau
Obras de alteamento da BR 364 - Lote 2
Consultoria especializada no âmbito do programa de apoio as comunidades indígenas
Loghis Logística e Serviços Ltda.
Serviços Especializados no Controle de Vetores de Malária em Nova Mutum Paraná
e Reassentamento Rural Coletivo Vida Nova
Manutenção de Painéis em Média e Baixa Tensão, Controle e Proteção
Serviços de Atendimento e Suporte Técnico aos Usuários de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação/Service Desk
Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial
Manutenção das três linhas de transmissão e da subestação Coletora Porto Velho (SE CPV)
Fornecimento de máquinas e equipamentos acrescido de mão de obra para
programa de recuperação de áreas degradadas - PRAD
Serviços de manutenção de estradas e vias internas
Programa Monitoramento Climatológico/Hidrossedimentológico
Serviços de Fabricação de Fôrmas Metálicas e Viga/Slider e Consoles do “J” Vertedouro.
Atenderão as necessidades da Linha do Log Boom da Margem Direita da UHE Jirau
Sistemas de descargas parciais para 10 unidades geradoras - API46 - Medidor de
fluxo magnético - ano 2021
Serviços de Transporte Escolar
Fornecimento de mão de obra especializada, aplicação de rotina preditiva e análise
de óleo as UGs
Locação com operação caminhão comboio

Fornecedor
H. de Oliveira Pinto Eirelli
Marok Serviços de Engenharia Elétrica Ltda.
Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda.
RIP Serviços Industriais Ltda.
Ilha Sub Atividades Subaquáticas Ltda.
F M Costa Eireli - EPP
MAROK Serviços Engenharia Elétrica
MTSul Construções Ltda.
S.M Ferreira Consultoria - ME (SOLARIS)
Loghis Logística e Serviços Ltda.

A Companhia assumiu alguns compromissos por meio do Contrato de Concessão,
entre os quais se destacam: • A aplicação, anualmente, um percentual de 1% de sua
receita operacional líquida - ROL, apurada de acordo com o disposto no Manual do
Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE), em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos
estabelecidos pela ANEEL, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
conforme alterada. • A garantia firmada oriunda do Edital de Leilão - ANEEL 02/2011
(Leilão A-3, de agosto de 2011), que foi totalmente liberada em fevereiro de 2017,
pela SCG/ANEEL, nos termos descritos no item 13.4 do edital de Leilão 02/2011. •
A garantia de cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão,
conforme item 12 do Edital de Leilão nº 05/08 (entre as quais se destacam a obtenção de LI, incluindo projetos socioambientais, e de LO), no valor inicial de R$650.000,
que foi totalmente liberada pela SCG/ANEEL, nos termos da subcláusula 13ª da
cláusula 7ª do Contrato de Concessão de 2008. 37. GARANTIAS RECEBIDAS: As
garantias contratuais podem ser de adiantamento contratual ou de performance.
Quanto à forma, elas podem ser corporativas, retenção de valores pagos, fiança
bancária e seguro garantia. A garantia de adiantamento contratual, sempre na forma
de fiança bancária, está diretamente relacionada ao valor de adiantamento previsto
no contrato, que só pode ser realizado após o envio da garantia por parte do fornecedor. A garantia de performance está relacionada ao cumprimento dos eventos
contratuais e objetiva proteger a Companhia contra um eventual descumprimento de
contrato. De modo geral, essas garantias podem ser reduzidas com a apropriação
do adiantamento e o cumprimento dos marcos contratuais. Na tabela a seguir, estão
listadas as principais informações sobre as garantias recebidas, de acordo com a
moeda original estipulada em contrato e, por consequência, nas garantias:
Valor contra- Valor garan- Banco emissor da Entrada em Vencimento
tual inicial
tido atual
fiança bancária
vigor da
da fiança
Tipo de Garantia (em R$/mil) (em R$/mil)
em vigor
fiança atual bancária
Seguro Garantia
130
130
Junto Seguros S.A. 30/07/2020 30/08/2023
Seguro Garantia
207
207
BMG Seguros S.A. 31/07/2020 30/04/2022
Seguro Garantia
448
448
BMG Seguros S.A. 01/08/2020 01/09/2022
Seguro Garantia
232
232
Fator Seguradora 14/08/2020 14/05/2022
Seguro Garantia
117
117
Pottencial Seguradora 02/09/2020 31/12/2021
Seguro Garantia
184
184
Porto Seguros
01/11/2020 01/11/2022
Seguro Garantia
40
40
BMG Seguros S.A. 11/11/2020 11/12/2022
Seguro Garantia
8.359
8.359
Junto Seguros S.A. 26/01/2021 25/02/2022
Seguro Garantia
192
192
Junto Seguros S.A. 01/03/2021 28/02/2023
Seguro Garantia
140
140
Junto Seguros S.A. 01/03/2021 01/03/2023

H. de Oliveira Pinto Eirelli
J.I Engenharia Ltda.

Seguro Garantia
Seguro Garantia

69
113

69
113

Junto Seguros S.A.
BMG Seguros

11/03/2021 11/03/2023
06/04/2021 06/04/2025

Algar TI Consultoria S.A.
Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda.
Engelmig Engenharia Ltda.

Seguro Garantia
Seguro Garantia
Seguro Garantia

51
208
581

51
208
581

J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME
J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME
Construserv Serviços Gerais Ltda.

Seguro Garantia
Seguro Garantia
Seguro Garantia

379
68
164

379
68
164

BMG Seguros S.A.
BMG Seguros S.A.
Junto Seguros S.A.

01/06/2021 01/06/2022
01/06/2021 01/06/2022
01/07/2021 31/07/2023

MAROK Serviços Engenharia Elétrica

Seguro Garantia

74

74

BMG Seguros S.A.

02/08/2021 02/02/2022

Eurovolt Energy Service Global-Eirelli
GF de Souza - ME

Seguro Garantia
Seguro Garantia

125
63

125
63

Purilub Transportes e Lubrificações Ltda.
J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME

Seguro Garantia
Seguro Garantia

333
178

333
178

Pottencial Seguradora 14/04/2021 14/04/2023
BMG Seguros
01/05/2021 31/05/2022
Pottencial Seguradora 26/05/2021 26/05/2025

Pottencial Seguradora 06/08/2021 07/09/2022
Junto Seguros S.A. 09/08/2021 09/09/2023
Essor Seguros S.A.
BMG Seguros S.A.

16/08/2021 15/08/2025
02/09/2021 02/03/2022
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Tipo de serviço/equipamento
Serviço de manutenção e operação nos sistemas de levantamento e movimentação
de carga da UHE Jirau
Prestação dos serviços de fornecimento de mão de obra para conservação e
limpeza Predial (Manutenção, conservação, limpeza predial e paisagismo)
Prestação de serviço de manutenção, conservação, limpeza predial e paisagismo,
nas áreas determinadas localizada na Usina Hidrelétrica de Jirau (“UHE”) e em
áreas Nova Mutum Paraná (“NMP”)

Valor contra- Valor garan- Banco emissor da
tual inicial
tido atual
fiança bancária
Tipo de Garantia (em R$/mil) (em R$/mil)
em vigor

Entrada em Vencimento
vigor da
da fiança
fiança atual bancária

Batista & Sposito Ltda.

Seguro Garantia

437

437

Junto Seguros S.A.

06/09/2021 26/09/2023

Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda.

Seguro Garantia

457

457

BMG Seguros S.A.

16/09/2021 16/09/2023

Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda.

Seguro Garantia

457

457

16/09/2021 16/09/2023

RIP Serviços Industriais Ltda.

Seguro Garantia

223

223

BMG Seguros S.A.
Tokio Marine
Seguradora

17/09/2021 19/05/2022

MAROK Serviços Engenharia Elétrica

Seguro Garantia

480

480

BMG Seguros S.A.

21/09/2021 21/03/2022

Automológica

Seguro Garantia

619

619

Junto Seguros S.A.

04/10/2021 04/07/2023

MAROK Serviços Engenharia Elétrica

Seguro Garantia

16
15.234

16
15.234

BMG Seguros S.A.

02/12/2021 02/06/2022

Fornecedor

Aro de Regulação, manutenção de grande porte HH e recuperação de trincas
Fornecimento de MO (Mão de Obra) e Equipamentos de Apoio para confecção de
poitas e ancoragens da Linha do Log Bom MD (Margem Direita) da UHE Jirau
Fornecimento de licenças de software e plataformas computacionais e a prestação
de serviços de desenvolvimento, configuração, testes em fábrica, instalação,
comissionamento e treinamento de Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de
Dados (SCADA) para a Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”)
Fornecimento e Fabricação dos Elementos do Projeto de Sinalização Náutica
destinado a demarcação da área de segurança da aproximação da UHE Jirau no rio
Madeira (“SERVIÇOS”)

38. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A conclusão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela Diretoria da Companhia em 31 de janeiro de 2022.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Maurício Stölle Bähr - Presidente
Manoel Arlindo Zaroni Torres - Conselheiro
Eduardo Antonio Gori Sattamini - Conselheiro
Noriaki Watanabe - Conselheiro
Yukinobu Nakano - Conselheiro
Marisete Fátima Dadald Pereira - Conselheira
Fábio Lopes Alves - Conselheiro
Luiz Cruz Schneider - Conselheiro
Antônio Carlos Nascimento Krieger - Conselheiro

DIRETORIA EXECUTIVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Edson Luiz da Silva - Diretor-Presidente
Júlio César de Oliveira Freitas
Diego Collet
Diretor Financeiro
Diretor de Operação
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FISCAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Alberto Maria Alonso Flores Rodrigues da Silva - CONTADOR - CRC nº RJ 129342/O-0

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opeAos Acionistas e Administradores da Energia Sustentável do Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia”), que rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Energia Sustentável do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2021, e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des- referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So- e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
mos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiÉtica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa relacionada opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
com a continuidade operacional: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
a Companhia vem apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido (R$2.660.600 mil em 31 de falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
dezembro de 2021 e R$2.466.645 mil em 31 de dezembro de 2020) decorrentes, entre outros fatores, dos impactos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
da exposição aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do GSF e dos impactos financeiros de seus a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
financiamentos, bem como apresenta capital circulante líquido negativo de R$163.787 mil em 31 de dezembro de razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a
2021 (capital circulante líquido positivo de R$43.966 mil em 31 de dezembro de 2020). Nossa conclusão não contém adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre- significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe inendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório certeza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, evenao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administra- o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos,
ção pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a AdDELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Fernando de Souza Leite
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando
Auditores Independentes Ltda.
Contador
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
CRC nº 1 PR 050422/O-3

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.04.13 19:33:55 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

