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Relatório anual da Administração

Balanços Patrimoniais para os períodos findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais) Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes para os
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados dos Exercícios, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2021 e para maiores informações referentes as Notas Explicações, as mesmas estão presentes no site da companhia através do endereço https://www.evoltz.com.br/resultados. A Diretoria. 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 37.505 34.204
Caixa e equivalentes de caixa 11.938 10.378
Contas a receber 2.266 2.388
Partes relacionadas 1 -
Tributos a recuperar 371 1.459
Ativo de contrato de concessão 22.623 19.763
Outros ativos 306 217
Não Circulante 198.452 208.654
Contas a receber 190 -
Depósitos judiciais - 1.786
Tributos a recuperar 2.324 2.253
Ativo de contrato de concessão 195.650 204.474
Imobilizado 207 63
Intangível 81 78
Total do Ativo 235.957 242.858

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 9.709 7.865
Fornecedores 378 171
Debêntures 8.211 4.437
Partes relacionadas 702 572
Tributos a recolher 238 398
Dividendos a pagar - 536
Encargos setoriais 178 1.185
Outros passivos 2 566
Não circulante 103.206 112.581
Debêntures 51.234 59.772
Provisões 3.749 5.518
PIS e COFINS diferidos 18.013 18.656
Imposto de renda e contribuição social diferidos 30.210 28.635
Patrimônio líquido 123.042 122.413
Capital social 92.739 92.739
Reserva de lucros 30.303 29.674
Total do passivo e patrimônio líquido 235.957 242.858

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 17.180 16.440
Remuneração do ativo contratual da concessão, líquida 14.565 14.353
Receita Operação e manutenção, deduções e outras, líquidas 2.615 2.087
Custos dos serviços prestados (7.018) (4.244)
Lucro bruto 10.162 12.196
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (4.846) (6.497)
Outras receitas operacionais (520) 488

(5.366) (6.009)
Resultado antes das despesas e receitas financeiras 4.796 6.187
Resultado financeiro
Receitas financeiras 672 1.495
Despesas financeiras (3.801) (3.344)

(3.129) (1.849)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 1.667 4.338
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - -
Diferidos (1.574) (2.082)

(1.574) (2.082)
Lucro líquido do exercício 93 2.256
Resultado básico e diluído por ação 0,001 0,024

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 93 2.256
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 93 2.256

Reserva de lucro Lucros Total Patri-
Capital social Reserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros acumulados mônio líquido

Em 31/12/2019 133.739 26.963 477 6.796 - 167.975
Redução de capital (41.000) - - - - (41.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 1.038 - 1.038
Distribuição de dividendos intermediários - (523) - (6.797) - (7.320)
Lucro líquido do exercício - - - - 2.256 2.256
Constituição de Reservas - - 113 1.607 (1.720) -
Distribuição de Dividendos - - - - (536) (536)

Em 31/12/2020 92.739 26.440 590 2.644 - 122.413
Deliberação de não distribuição dividendos 2020 - - - 536 - 536
Lucro do exercício - - - - 93 93
Constituição de reservas 5 88 (93) -
Em 31/12/2021 92.739 26.440 595 3.268 - 123.042 Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020

Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 1.667 4.338
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa
 líquido gerado pelas atividades operacionais:
Remuneração do ativo de contrato de concessão (14.565) (14.841)
Juros sobre debêntures 3.518 2.542
Amortização do custo de transação 74 -
Provisão e atualização de contingências 149 (645)
PIS e COFINS diferidos (643) (535)
Depreciação e amortização 90 -
Outros - (50)
Variação no capital circulante:
Contas a receber (68) 337
Partes relacionadas 129 (619)
Tributos a recuperar 1.017 (649)
Ativo de contrato de concessão 20.529 19.707
Fornecedores 207 (1.070)
Tributos a recolher 47 (168)
Provisões (1.918) 1.290
Encargos setoriais (1.007) 109
Outros ativos e passivos (800) 1.100
Caixa gerado nas operações 8.426 10.846
Juros pagos sobre debêntures (2.791) (2.213)
Imposto de renda e contribuição social pagos (207) -
Depósitos judiciais 1.786 (1.726)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 7.214 6.907
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Baixa (aquisição) de imobilizado (214) 84
Baixa (aquisição) de intangíveis (23) (44)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
 atividades de investimento (237) 40
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Capitação de debêntures - 67.000
Amortização de principal de debêntures (5.417) (29.311)
Redução de capital - (41.000)
Pagamento de dividendos - (8.547)
Depósitos vinculados - 2.389
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (5.417) (9.469)
Aumento (Redução) líquida no caixa
 e equivalentes de caixa 1.560 (2.522)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.378 12.900
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 11.938 10.378
Aumento (Redução) líquida no caixa
e equivalentes de caixa 1.560 (2.522)

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
 █ 1. Contexto Operacional

A Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz VI” ou “Companhia”) é 
uma sociedade por ações, brasileira, de capital fechado e prazo indeterminado, com sede 
e foro na cidade de Rio de Janeiro - RJ, constituída em 8/01/2007, tendo como objeto 
social, único e exclusivo, a construção, implantação, operação e manutenção do serviço 
público de transmissão de energia elétrica da rede básica do sistema elétrico interligado, 
segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seu único acio-
nista é a Evoltz Participações S.A. (“Evoltz”). A Companhia não desenvolveu, nos exercí-
cios findos em 31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de suas concessões. 1.1. 
Concessão. A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos 
termos do Contrato de Concessão n° 009/07 firmado com a ANEEL em 11/06/2007, pelo 
prazo de 30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 
Coletora Campos Novos (SC) – Videira (SC) e Linha de Transmissão Dona Francisca (RS) – 
Santa Maria (RS), em Corrente Contínua, em 230Kv. A Companhia entrou em operação 
em 6/07/2009 e recebe pela prestação do serviço público de transmissão de energia uma 
Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2020/2021 e ciclo 2021/2022 respectivamente, de R$ 
16.358 e R$ 17.676, (salvo o montante necessário à cobertura das contribuições sociais 
recuperáveis relativas ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no mês 
de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 1.2. Aquisição de participação do 
antigo acionista. Como parte do processo de recuperação judicial do antigo acionista, 
Abengoa Concessões, houve leilão judicial para alienação da participação societária da 
Evoltz VI; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicando a proposta do 
TPG, por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18/12/2017. Em 30/05/2018 a 
TPG concluiu a aquisição dos sistemas de transmissão da Abengoa no Brasil, que tota-
lizam 3.576km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da parti-
cipação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos relativos 
aos empreendimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, a Evoltz 
Participações S.A., anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Inves-
timentos S.A. (veículo utilizado pelo TPG no Brasil), passou a deter 100% das ações ordi-
nárias da Evoltz VI. Em 7/05/2021, o fundo de investimento Seville Fundo de Investimento 
em participações multiestratégia (“Seville”), acionista do controlador da Companhia, a 
Evoltz Participações S.A (“Evoltz”)., assinou contrato de compra e venda da totalidade 
de suas ações com a Leovac Participações S.A (“Leovac”)., uma sociedade controlada 
por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board. Em 29/07/2021, após 
concluída todas as condições precedentes, foi finalizado a transferência da totalidade das 
ações detidas pela Seville à Leovac Participações S.A. Em razão da aquisição do controle 
acionário a ação detida pela TPG Seville SPV, LLC foi transferida à Evoltz Participações S.A.. 
1.3. COVID-19. Em consonância com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10/03/2020, 
a Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconô-
mico e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência em 
função ruptura de fluxo de caixa no sistema. Em 31/12/2021, considerando o estágio atu-
al da COVID-19, a Companhia não identificou efeitos significativos que possam impactar 
o negócio e/ou quaisquer evidências de riscos de a serem divulgadas em comparação às 
demonstrações financeiras apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da 
Companhia continua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários. 

 █ 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas abaixo.  Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exer-
cício apresentado, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e 
apresentação. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Estas demonstra-
ções financeiras apresentam informações comparativas com o exercício anterior. A emis-
são destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 
29/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de demonstrações financei-
ras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas bem como o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas as quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Moeda funcional 
e de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e a de apresentação da Companhia. Principais políticas contábeis. A 
Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrá-
rio. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem di-
nheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta li-
quidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos 
originais de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investi-
mento ou outros fins. 2.4. Instrumentos financeiros. Um instrumento financeiro é um 
contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro 
ou instrumento patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reconheci-
mento inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento ini-
cial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de 
caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. • Custo 
amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado 
quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do 
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos men-
surados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2021, os principais ati-
vos financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo 
de contrato. • Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos 
para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. A partir de 1º/01/2018, 
passou a ser classificado como ativo de contrato de concessão a valor justo por meio de 
resultado. Em 31/12/2021, outros ativos financeiros classificados nesta categoria estão 
relacionados aos equivalentes de caixa e depósitos vinculados. • Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são mensura-
dos a valor justo e mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto 
pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e seus termos contratuais geram, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constitu-
am exclusivamente pagamentos de principal e juros.  A Companhia não possui ativos fi-
nanceiros com estas características. a) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. 
O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo pros-
pectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplica-
rá aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimo-
niais. b) Baixa de ativos financeiros. A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro 
ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são 
transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e bene-
fícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a)  Classificação e 
mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amor-
tizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como manti-
do para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momen-
to do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor 
justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconheci-
dos no resultado. Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio 
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por 
meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensura-
dos pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desconheci-
mento de passivo financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passi-
vo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A dife-
rença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo 
quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no 
resultado. 2.4.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
a Companhia tem um direito legal de compensar os valores e pretende liquidá-los em 
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5. Ativo de 

concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado 
entre a União (Poder Concedente – Outorgante) e a Evoltz VI regulamentam a exploração 
dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de 
concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros de geração 
até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade, a Companhia possui 
como obrigação de desempenho manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao 
cumprir essa obrigação de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de 
transmissão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração 
denominada Receita Anual Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de con-
cessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de 
transmissão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenização do 
Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato 
de concessão. O direito à contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cum-
primento de obrigações de desempenho, e as contraprestações são classificadas como 
um Ativo de contrato de concessão. As receitas relativas à infraestrutura de transmissão 
são mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo 
por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem 
de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de constru-
ção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de constru-
ção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estima-
tiva referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o 
custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor 
presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial 
do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de 
crédito do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação 
e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de 
performance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o 
término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o 
ativo de contrato de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remune-
ração financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de 
contrato de concessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A 
infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de 
dois fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder 
concedente relativa à Remuneração Anual Permitida (RAP) durante o prazo da concessão. 
Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico 
– NOS conforme contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designa-
dos pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens 
reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Conce-
dente ou para quem ele delegar essa tarefa. Ademais em consonância com o ofício Circu-
lar nº 04 CVM divulgou pela CVM em 20/12/2020, a Companhia identificou a necessida-
de de reconhecer ajustes como consequência da publicação desse Ofício, tendo em vista 
que desde a adoção do CPC 47/IFRS 15 em 01/01/2018 foram adotadas as seguintes 
políticas contábeis: (i) Alteração da margem de construção real utilizada na primeira mo-
delagem para a margem de construção à época da concessão; (ii) A atualização monetá-
ria do ativo contratual é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada 
projeto e que é obtida após a alocação das margens de construção e de operação. 2.6. 
Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos 
já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obri-
gação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. Imposto de renda e contri-
buição social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição 
social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quan-
do aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Ad-
ministração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declara-
ções de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com 
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a 
contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de 
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vi-
gor. A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 
9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contá-
beis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas 
atualmente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na 
extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utili-
zado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integral-
mente reconhecidos. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados 
quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes 
contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e pas-
sivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributá-
vel sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de li-
quidar os saldos numa base líquida. 2.8. Capital social. O capital social da Companhia é 
composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.9. Lu-
cro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do período 
pela quantidade média ponderada de ações em circulação no exercício. Em 31/12/2021 
e 2020 a Companhia não possuía instrumentos financeiros conversíveis em ações, logo o 
lucro básico e diluído por ação é o mesmo. 2.10. Dividendos. Os dividendos aprovados 
são reconhecidos como um passivo nas demonstrações financeiras do exercício, com base 
no estatuto social da Companhia e deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor 
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que estes são devida-
mente aprovados pelos acionistas. 2.11. Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas. (a) Revisadas e Vigentes: • CPC 15 (R1) (IFRS 3) – Definições de negócios. • CPC 
00 (R2) – Estrutura conceitual para relatório financeiro. • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) 
(IAS 8) – Definição de omissão material. • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos. • CPC 
38 (IAS 39) – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. • CPC 40 (R1) 
(IFRS 7) – Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Finan-
ceiros. A administração da Companhia avaliou os pronunciamentos supramencionados e 
não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras revisadas. (b) Revisa-
das e não vigentes. • CPC 50 (IFRS 17) – Contratos de Seguros. • CPC 26 (IAS 1) – Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como circulante ou não 
circulante). Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, norma ainda não 
emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administração da Companhia está em 
processo de análise dos impactos dos demais pronunciamentos acima destacados. 

 █ 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, con-
sideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas utiliza-
das pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas 
demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de 
concessão. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações 
de performance claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura 
que será objeto da concessão por 30 anos, ou pelo seu aprimoramento ao longo da 
concessão e ii) obrigação de operar e manter a infraestrutura construída disponível para o 
Sistema Interligado Nacional – SIN. O ativo de contrato se origina na medida em que a 
concessionária satisfaz a primeira obrigação, sendo a receita reconhecida ao longo do 
tempo desta constituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à 
satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Compa-
nhia faz jus a Receita de Construção durante a fase de construção do projeto, mas só fará 
jus ao fluxo de caixa contratado após a entrada em operação comercial do empreendi-
mento. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é for-
mado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro 
é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensu-
ração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a 
partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias 
recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimen-
tos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investi-
mentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Con-
cedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela Companhia para 
determinação do ativo de contrato de concessão são as seguintes:  ■ Ativo de contrato 
indenizável – a Companhia reconhece o valor residual dos ativos de transmissão ainda 
não amortizados, como ativo de contrato, determinado com base nas taxas de deprecia-
ção aprovadas pela ANEEL, tendo como base o valor contábil.  ■ Ativo de contrato 
amortizável pela RAP – as adições decorrentes das ampliações, reforços ou melhorias 
da infraestrutura de transmissão são registradas como ativo de contrato. ■ Remunera-
ção do ativo de contrato de concessão – Juros reconhecidos pelo método linear com 
base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de trans-
missão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A 
taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é de-

terminada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utili-
zadas pela Companhia e suas controladas incide sobre os montantes a receber dos fluxos 
futuros de recebimentos de caixa. ■ Determinação das receitas de infraestrutura – 
Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhe-
cida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços 
de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos 
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e 
encargos. ■ Receita de operação e manutenção – Serviços de operação e manutenção 
das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir 
da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em conside-
ração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de 
margem. 3.2. Provisões para riscos tributários, trabalhistas, fundiários e cíveis. A 
Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são consti-
tuídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estima-
tiva razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a ava-
liação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 
de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais. 3.2. Redução ao valor recuperável (“impairment”). (a) 
Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não mensurado pelo 
valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se 
há indicação de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se há indicação de que um evento de perda ocorreu após o reco-
nhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos 
fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado de maneira confiável. A indica-
ção de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em 
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além 
disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu 
valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar como um indicativo de perda por re-
dução ao valor recuperável. Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo 
financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de 
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 
uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continu-
am sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de 
valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A Companhia 
não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em nenhum dos exercícios 
apresentados.(b) Ativos não financeiros – os valores contábeis dos ativos não financei-
ros da Companhia, que não o imposto de renda e a contribuição social diferidos, são re-
vistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recupe-
rável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Uma perda 
por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou da Unidade 
Geradora de Caixa – UGC exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável de um 
ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos 
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto, antes dos impostos, 
que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos espe-
cíficos do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi 
ajustada. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser 
testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes das entradas de caixa de 
outros ativos ou grupos de ativos (a UGC). Perdas por redução no valor recuperável são 
reconhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas 
somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que 
teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não ti-
vesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas (“impair-
ment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. 

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021 31/12/2020

Recursos em conta corrente 25 2.454
Certificados de depósitos bancários – CDB (i) 11.913 7.924

11.938 10.378
(1) Referem-se a certificados de depósitos bancários remuneradas por uma taxa média de 
99,60% do CDI, de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de 
caixa, com compromisso de recompra pelas instituições financeiras, e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor.

 █ 5. Contas a receber
31/12/2021 31/12/2020

Concessionárias e permissionárias 2.456 2.388
Outras contas a receber - -

2.456 2.388
Circulante 2.266 2.388
Não circulante (i) 190 -

2.456 2.388
As contas a receber estão assim distribuídas por vencimento:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer 2.256 2.201
Vencidos até 360 dias 10 24
Vencidos mais de 360 dias 190 163

2.456 2.388
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao 
NOS contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão. A Administração 
entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa em relação aos seus Contas a receber, pois o CUST celebrando entre a Com-
panhia e o NOS garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços 
prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança 
Bancária – CFB.

Sexta-feira, 29/04/2022
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 █ 6. Partes relacionadas
a) Transações e saldos 31/12/2021 31/12/2020

Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Receita/ 
(Custo)

Contas a 
receber

Contas 
a pagar

Receita/ 
(Custo)

Evoltz Participações S.A - 686 (4.796) - 572 (3.998)
Evoltz IV Campos Novos
 Transmissora de Energia S.A. - 16 - - - -
Evoltz VII Foz do Iguaçu
 Transmissora de Energia S.A. 1 - - - - (690)

1 702 (4.796) - 572 (4.688)
Circulante 1 702 - 572
(1) Contas a pagar: Corresponde, principalmente, ao rateio dos macroprocessos compar-
tilhados de custos e despesas com pessoal, infraestrutura (instalações, material e mobi-
liário do escritório), locação e condomínio e despesa com tecnologia da informação – TI 
decorrentes do contrato de compartilhamento de infraestrutura administrativa e recursos 
humanos firmado entre partes relacionadas e devidamente homologado pela ANEEL 
– Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme Despacho Nº 3.435, de 07/12/2020 
tendo como critério de alocação do rateio a Receita Anual Permitida – RAP. As transações 
com partes relacionadas são decorrentes de operações normais da Companhia, não se 
constituindo como empréstimos ou transações não usuais. Refere-se a reembolso de 
gastos administrativos. b) Remuneração dos membros chave da Administração. O 
pessoal-chave da Administração inclui os diretores e conselheiros. A remuneração paga 
ou a pagar ao pessoal chave da Administração, por seus serviços, está apresentada a 
seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Salários * 1.824 843
Encargos sociais 360 133
Benefícios 6 24

2.190 1.000
*O incremento relacionado ao pagamento de bônus dos executivos da Companhia condi-
cionado a conclusão do processo de aquisição acionária da controladora, Evoltz participa-
ções S.A, conforme descrito na nota explicativa 1. As remunerações dos administradores 
são rateadas entre as seguintes empresas do grupo, Evoltz IV São Mateus Transmisso-
ra de Energia S.A., Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A., Evoltz VI Campos 
Novos Transmissora de Energia S.A., Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia 
S.A, Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. e Manaus Transmissora de Energia S.A.

 █ 7. Tributos
a) A recuperar 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Imposto de renda – IRPJ e contribuição social - CSLL 371 1.459

371 1.459
Não circulante
Imposto de renda – IRPJ e contribuição social - CSLL 2.324 2.253

2.324 2.253
b) A recolher 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
IRPJ e CSLL – Parcelamento (i) - 151
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 17 13
PIS e COFINS 192 220
Outros tributos a recolher 29 14

238 398
(i) A modalidade do parcelamento está enquadrada em REFIS ordinário referente a débi-
tos de IRPJ e CSLL de 2015. 

 █ 8. Ativo de contrato de concessão
Abaixo a movimentação do ativo de contrato da Companhia no exercício de 2021:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 224.237 229.103
Remuneração do ativo de contrato de concessão 14.565 14.841
Amortização do ativo de contrato de concessão (20.529) (19.707)
Saldo final 218.273 224.237
Circulante 22.623 19.763
Não circulante 195.650 204.474
A seguir estão descritas as principais características do Contrato de Concessão do servi-
ço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão (Nota 1): ■ Receita Anual Permitida - RAP - A prestação do serviço público 

de transmissão dar-se-á mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a 
partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmis-
são. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA. ■ 
Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibili-
zação das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, 
ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e revisado 
anualmente. ■ Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção esta-
rá sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de dispo-
nibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato 
de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual 
por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da RAP de operação, manutenção e 
construção da transmissora, relativa ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês 
da ocorrência da indisponibilidade, inclusive este mês.  Caso seja ultrapassado o limite 
supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos 
termos da Resolução nº318/98, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor 
do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses 
anteriores à lavratura do auto de infração. ■ Ativo financeiro indenizável - Extinção da 
concessão e Reversão de Bens Vinculados ao Serviço Público de Energia Elétrica - o adven-
to do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da con-
cessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a 
assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará de pleno direi-
to, a reversão, ao Poder Concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos 
levantamentos e às avaliações, bem como à determinação do montante da indenização 
devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema 
elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário 
realizado pela ANEEL ou por preposto especialmente designado, e seu pagamento será 
realizado com os recursos da Reserva Global de Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do 
Decreto nº 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, e do artigo 4º da Lei 
nº 5.655/71, alterado pelo artigo 9º da Lei n° 8.631/93, depois de finalizado o processo 
administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, em uma parcela, 
corrigida monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não é obrigada a 
remunerar o Poder Concedente pela concessão da linha de transmissão de energia por 
meio de investimentos adicionais quando da reversão dos bens vinculados ao serviço pú-
blico de energia elétrica. A administração entende que a melhor estimativa para o valor de 
indenização é o valor residual do ativo imobilizado. ■ Renovação ou rescisão - A critério 
exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o pra-
zo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exercício, de acordo com 
o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n° 9.074/95, mediante requerimento da 
transmissora. A eventual prorrogação do prazo da concessão estará subordinada ao inte-
resse público e à revisão das condições estipuladas no contrato de concessão. ■ Aspectos 
ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de trans-
missão, observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas 
as providências necessárias com o órgão responsável para obtenção de licenciamentos, 
por sua conta e risco, e cumprir todas as suas exigências. Independentemente de outras 
exigências do órgão licenciador ambiental, a transmissora deverá implementar medidas 
compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que trata de “repara-
ção de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas”, a 
serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, 
junto ao órgão competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais 
dos Estados onde serão implantadas as linhas de transmissão. ■ Descumprimento de 
penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou 
notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a 
prestação de serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabe-
lecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades 
da transmissora perante o Poder Concedente, a ANEEL e os usuários e terceiros, e das 
indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, poderá a ANEEL 
propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão 
público. O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização 
que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido do montante 
apurado, o valor equivalente às suas respectivas participações.

 █ 9. Fornecedores
31/12/2021 31/12/2020

Serviços 359 162
Outros 19 9

378 171
Circulante 378 171

A Companhia não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser considerados 
para o cálculo do resultado por ação diluído referente ao exercício findo em 31/12/2021. 
Consequentemente, o resultado por ação básico e diluído são iguais.

 █ 16. Receita líquida
Receita bruta: 31/12/2021 31/12/2020
Remuneração do ativo de contrato de concessão 14.565 14.841
Receita de operação e manutenção 2.174 2.087
Outras receitas (i) 3.241 2.229

19.980 19.157
Deduções da receita:
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (1.798) (1.710)
Encargos setoriais (1.002) (1.007)

(2.800) (2.717)
Receita líquida 17.180 16.440
(i) A provisão de receita considerando o reajuste de revisão tarifária evidenciado na nota 
explicativa 4.

 █ 17. Custos e despesas operacionais
Custos Despesas

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (i) (1.055) (206) (3.497) (4.253)
Serviços de terceiros (ii) (4.484) (3.047) (923) (754)
Materiais (319) (97) - -
Contingências (342) (645) - -
Impostos e taxas (181) (123) (105) (202)
Seguros (151) (121) (13) (8)
Outras custos e despesas (486) (5) (308) (1.280)

(7.018) (4.244) (4.846) (6.497)
(i) Incremento em razão do rateio de custos e despesas com pessoal entre as empresas 
do Grupo Evoltz com base na Resolução 699/16 da ANEEL. (ii) O incremento refere-se 
basicamente aos gastos operacionais no montante de R$ 1.944 referente ao evento ex-
traordinario incorrido em 28/05/2021 de queda súbita de Torre onde a reenergização e 
o saneamento do incorrido aconteceu abaixo do horario previsto pela regra da Aneel, 
resultando em uma PVI 0 (zero) após a conclusão da análise do ONS em 24/06/2021.

 █ 18. Resultado financeiro
Receitas financeiras: 31/12/2021 31/12/2020
Rendimentos de aplicações financeiras 491 639
Atualização monetária 96 783
Outras receitas financeiras 85 73

672 1.495
Despesas financeiras:
Juros sobre debêntures (3.518) (2.689)
Juros e multas (179) (247)
Outras despesas financeiras (104) (409)

(3.801) (3.345)
Resultado financeiro líquido (3.129) (1.850)

 █ 19. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
19.1. Gestão de riscos. As atividades exercidas pela Companhia estão expostas a di-
versos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa de juros 
e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão de Risco da 
Companhia busca minimizar potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. 
A gestão de risco é controlada pelo Departamento Financeiro Corporativo que identifica 
e avalia os riscos financeiros com a colaboração direta dos segmentos corporativos da 
Companhia, quantificando os mesmos por projeto, área e sociedade. As normas internas 
de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão de risco global, assim como para 
as áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de 
liquidez, emprego de instrumentos de cobertura e derivativos. Os principais riscos finan-
ceiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são: a) Riscos de mercado. 
É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como, inflação e taxas de juros. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições aos 
riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retor-
no. ■ Risco de taxa de juros – É o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. 
A exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-
-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de juros variáveis. Em 
31/12/2021, o perfil dos passivos financeiros relevantes remunerados por juros variáveis
da Companhia era: 31/12/2021
Debêntures - CDI 59.445
■ Risco de inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão 
é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária 
terá suas receitas reduzidas. Em caso de repentino aumento da inflação a concessionária 
poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e com isso incorrer em im-
pactos nos resultados. b) Riscos de crédito. É o risco de incorrer em perdas decorrentes 
do não cumprimento de obrigações contratuais por parte de terceiros. Neste sentido, as 
principais exposições ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão 
relacionadas a seguir: ■ Caixa e equivalentes de caixa – Nota 4. Para controlar o risco 
de crédito do caixa e equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que estabele-
cem que as contrapartes devam ser sempre instituições financeiras de 1ª linha e dívida 
pública de alto nível de qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites 
máximos a investir ou contratar com revisão periódica dos mesmos. ■ Contas a receber 
e Ativo de contrato de concessão – Notas 5 e 8. A Administração entende que não há 
risco de crédito em relação aos seus Contas a receber, pois o Contrato de Uso Sistema de 
Transmissão – CUST, celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico – ONS, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços 
prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia – CCG e da Carta de Fiança 
Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos di-
luídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras 
são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) negociações de pagamento são feitas 
diretamente entre transmissores e usuários. No caso de não pagamento, as controladas, 
como agentes de transmissão, poderão solicitar ao ONS o acionamento centralizado da 
garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. A RAP de uma companhia de 
transmissão é recebida das companhias que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa 
de uso do sistema de transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários 
de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os 
serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou 
às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores o paga-
mento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro 
e deste modo o risco de crédito é baixo. c) Risco de liquidez. É o risco de a Companhia 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi-
nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A 
política de liquidez e de financiamento da Companhia tem como objetivo assegurar a 
disponibilidade de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros. 
Os prazos de liquidação dos passivos financeiros não derivativos, estão divulgados na 
Nota 10. Os saldos relacionados a fornecedores, reconhecidos pela Companhia como 
passivo financeiro não derivativo, possuem prazo de liquidação para os próximos 12 me-
ses. A Companhia tem empréstimos e financiamentos bancários que contêm cláusulas 
restritivas. O não cumprimento destas cláusulas restritivas pode exigir que a Companhia 
liquide tais compromissos antes da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. Em 
31/12/2021, todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos de debêntures vigen-
tes foram cumpridas (nota 10). As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de venci-
mento dos principais instrumentos financeiros não derivativos detidos pela Companhia:

31/12/2021

Nota
Até 3 

meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 a 5 

anos
Após 5 

anos Total
Partes relacionadas 6 (702) - - - (702)
Fornecedores 9 378 - - - 378
Debêntures 10 - 8.211 51.078 156 59.445

(324) 8.211 51.078 156 59.121
31/12/2020

Nota
Até 3 

meses
De 3 meses 

a 1 ano
De 1 a 5 

anos
Após 5 

anos Total
Partes relacionadas 6 572 - - - 572
Fornecedores 9 171 - - - 171
Debêntures 10 - 9.409 45.701 4.662 59.772

743 9.409 45.701 4.662 60.516
19.2. Gerenciamento do capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu ca-
pital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal. A Companhia monitora o capital com base no seu nível de 
endividamento, bem como nos compromissos previstos nos contratos de empréstimos 
assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo montante total de 
empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu patrimônio líquido. 
A Administração também monitora o nível de dividendos para os acionistas. O índice de 
endividamento está apresentado a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Dívida 59.445 64.209
Caixa e equivalentes de caixa (11.938) (10.378)
Dívida líquida 47.507 53.832
Patrimônio líquido 123.042 122.413
Índice de endividamento líquido (Dívida liquida/ PL) 0,39 0,44
Dívida líquida: A dívida líquida corresponde aos empréstimos e financiamentos (circu-
lante e não circulante), deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações fi-
nanceiras. A dívida líquida não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida pe-
las práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards - “IFRS”), emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui significado padrão. Outras com-
panhias podem calcular a sua dívida líquida de forma distinta não havendo, desta forma, 
comparação entre as divulgações. 19.3. Análise de sensibilidade dos principais instru-
mentos financeiros. Em atendimento à Instrução CVM n° 475 de 17/12/2008, as análises 
a seguir estimam o valor potencial dos instrumentos em cenários hipotéticos de stress dos 
principais fatores de risco de mercado que impactam cada uma das posições, mantendo-
-se todas as outras variáveis constantes. - Cenário provável - Foram projetados os encargos 
e rendimentos para o período seguinte, considerando os saldos, as taxas de juros vigentes 
ao final do exercício. - Cenário II - Projeção deteriorada em 25% em relação ao cenário 
provável. - Cenário III - Projeção deteriorada em 50% em relação ao cenário provável. A 
Administração entende que o cenário provável em 31/12/2022 para o CDI é de 11,65%.

Taxa
Valor exposto 

31/12/2021
Cenário 

provável
Cená-

rio II
Cená- 
rio III

Debêntures - CDI 11,65% 59.445 6.925 8.657 10.388
Efeito esperado no resultado do
 exercício e no patrimônio líquido - 59.445 6.925 8.657 10.388
Fonte: CDI Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Fo-
cus - Mediana Top 5 de médio prazo), em 18/02/2022. 19.4. Instrumentos financeiros
por categoria 31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros: Nota

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
 amorti- 

zado

Valor justo 
por meio do 

resultado

Custo 
 amorti-

zado
Caixa e equivalentes de caixa 4 11.938 - 10.378 -
Contas a receber 5 2.456 - - -
Contas a receber 5 - 2.266 - 2.388

14.394 2.266 10.378 2.388
Passivos financeiros:
Fornecedores 9 - 378 - 171
Debêntures 10 - 59.445 - 64.209
Partes relacionadas 6 - 702 - 572

- 60.525 - 64.952

 █ 10. Debêntures
Taxa anual Empréstimo 31/12/2021 31/12/2020

Agente financeiro Modalidade de juros Vencimento Moeda liberado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total
Oliveira Trust 1ª série CDI + 1,09% 31/10/2028 R$ 61.138 8.211 45.410 53.621 4.437 53.910 58.347
Oliveira Trust 2ª série CDI + 3,35% 31/10/2029 R$ 5.862 - 5.824 5.824 - 5.862 5.862

8.211 51.234 59.445 4.437 59.772 64.209

 █  12. Encargos setoriais
31/12/2021 31/12/2020

Reserva global de reversão – RGR 54 59
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 115 1.119
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica – TFSEE 9 7

178 1.185
Reserva Global de Reversão – RGR. A contribuição para a formação da RGR é de res-
ponsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, me-
diante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétrica, 
de até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, limitado 
a 3% da receita anual. O valor da quota é computado como componente do custo do 
serviço das concessionárias. Conforme art. 20 da Lei nº 12.431, de 2011, a vigência deste 
encargo, cuja extinção estava prevista para o final do exercício de 2010, foi prorrogada até 
2035. Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. As concessionárias de energia elétrica estão 
obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita opera-
cional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da 
Lei nº 9.991, de 24/07/2000. Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos 
e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como os de inven-
tário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Taxa de 
Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE. A Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica – TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26/12/1996, e regulamentada 
pelo Decreto 2.410, de 28/11/1997, com a finalidade de constituir a receita da Agência 
Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. 
Em 11/01/2013, a Lei n°12.783, reduziu a TFSEE equivale a 0,5% do valor econômico 
agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, inclusive no caso de pro-
dução independente e autoprodução, na exploração de serviços e instalações de energia 
elétrica, para 0,4%. A TFSEE é devida desde 1º/01/1997, sendo fixada anualmente pela 
ANEEL e paga em doze cotas mensais. 

 █ 13. PIS e COFINS diferidos
31/12/2021 31/12/2020

PIS diferido 3.214 3.328
COFINS diferido 14.799 15.328

18.013 18.656
O diferimento do PIS e da COFINS é relativo às receitas de implementação da infraestrutu-
ra e remuneração do ativo da concessão apurada sobre o Ativo de contrato de concessão 
e registrado conforme competência contábil. Os montantes refletem os efeitos fiscais 
diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos contábeis relacionados ao 
CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes.

 █ 14. Imposto de renda e contribuição social
a) Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social 

31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes do IR e da contribuição social 1.667 4.337
Alíquota nominal 34% 34%
IR e contribuição social às alíquotas da legislação (567) (1.475)
Outras adições (1.007) (607)
IR e contribuição social reconhecidos no resultado (1.574) (2.082)
Correntes - -
Diferidos (1.574) (2.082)

(1.574) (2.082)
Alíquota Efetiva (94%) (48%)
b) Saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos

31/12/2021 31/12/2020
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (35.273) (31.278)
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e base negativa 5.063 2.643

(30.210) (28.635)
O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos contabil-
mente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de pro-
jeções de resultados tributários futuros. Tais projeções foram elaboradas com base em 
premissas e julgamentos internos, bem como projeções de cenários econômicos futuros 
que podem, portanto, sofrer alterações. 

2022 2023 2024 2025 Após 2025 Total
IRPJ e CSLL diferidos sobre
 prejuízo fiscal e base negativa - - 445 470 4.148 5.063
Prejuízos fiscais gerados no Brasil podem ser compensados com lucros tributáveis futuros, 
limitados, porém a 30% do lucro tributável do exercício e, despesas pré-operacionais 
podem ser amortizadas pelo período mínimo de cinco anos.

 █ 15. Patrimônio liquido
15.1. Capital Social. Em 31/12/2021 o capital social da Companhia é representado por 
92.739.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da 
seguinte forma: 31/12/2021 31/12/2020

Acionista
Quantidade 

de ações
Participação 

%
Quantidade 

de ações
Participação 

%
Evoltz Participações S.A. 92.739.000 100,00% 92.738.999 99,99%
TPG Seville SPV, LLC - - 1 0,01%

92.739.000 100,00% 92.739.000 100,00%
15.2. Reservas de lucros. a) Reserva legal. Constituída pela destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento à legislação 
societária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. Constituída com base no 
lucro líquido remanescente após as destinações do resultado do exercício aprovado pelo 
Conselho de Administração e pela Assembleia Geral. 15.3. Dividendos. Nos termos do 
Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo mínimo de 25% 
do lucro líquido do exercício, apurado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Os 
administradores propuseram dividendos como demonstrado a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 93 2.256
Reserva legal - (113)
Lucro base para determinação do dividendo 93 2.143
% dividendo mínimo* - 25%
Dividendos propostos - 536
Dividendos propostos por lote de mil ações - 0,006
* Conforme nota 10, a Companhia possui debêntures emitidas cuja cláusula restritiva im-
pede a distribuição de dividendos para seus acionistas até 2024. Sendo assim, o resultado 
do exercício fora destinado para constituição de reserva legal e de lucros. 15.4. Resultado 
por ação. O cálculo do lucro básico por ação foi realizado utilizando como base a média 
ponderada das ações ordinárias em circulação, conforme apresentado a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Número de ações ordinárias no início do exercício 92.739 92.739
Número de ações ordinárias ao término do exercício 92.739 92.739
Resultado líquido exercício findo em 31 de dezembro 93 2.256
Número médio ponderado das ações ordinárias no exercício 92.739 92.739
Resultado básico e diluído por ação 0,001 0,024

Em 19/12/2020 a Companhia realizou a 1º emissão de debêntures simples, não conversí-
veis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais fidejussórias, para 
distribuição pública nos termos da lei de Mercado de Capitais da instrução CVM 476, com 
esforços restritos, pelo valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), sendo 61.138 
debêntures emitidas no âmbito da primeira série e 5.862 debêntures emitidas no âmbito 
da segunda série, totalizando o valor de R$67.000. As debêntures foram subscritas e 
integralizadas em 10/01/2020. Abaixo segue movimentação das debêntures:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 64.209 -
Captação - 67.000
Juros provisionados 3.518 2.542
Custo de transação (74) (626)
Amortização de juros (2.791) (2.213)
Amortização de principal (5.417) (2.493)
Saldo final 59.445 64.209
As parcelas de longo prazo têm vencimento nos seguintes anos:

2023 2024 2025 2026 Após 2026 Total
Debêntures 8.835 12.299 9.181 4.721 16.198 51.234
10.1. Garantias concedidas. Cessão fiduciária das ações ordinária nominativas da Com-
panhia e Direitos Creditórios provenientes da prestação de serviços de transmissão de 
energia elétrica. 10.2. Obrigações contratuais. As principais obrigações não pecuniá-
rias da Companhia referentes as debêntures estão descritas abaixo: • Disponibilizar em 
sua página na internet e fornecer ao Agente Fiduciário: (a) no prazo de até 90 (noventa) 
dias contados da data de término de cada exercício social ou na data da sua publicação, 
o que ocorrer primeiro, cópia das suas demonstrações financeiras societárias relativas ao 
respectivo exercício social, auditadas por Auditor Independente; (b) no prazo de até 120 
(cento e vinte) dias contados da data de término de cada exercício social ou na data da sua 
publicação, o que ocorrer primeiro, cópia das demonstrações financeiras consolidadas da 
Garantidora; e (c) no prazo de até 115 (cento e quinze) dias contados da data de término 
de cada exercício social ou na data da sua publicação, o que ocorrer primeiro, cópia das 
demonstrações financeiras regulatórias com relatório realizado pelo Auditor Independen-
te indicando o Cash EBITDA da Emissora; sendo todas as referidas demonstrações finan-
ceiras preparadas de acordo com a Lei de Sociedades por Ações e com as regras emitidas 
pela CVM; • Obter e manter válida e vigente cobertura de seguro adequada para o Proje-
to; • Em relação à Emissora, sempre que em uma Data Base de Verificação o montante de 
Cash EBITDA Mínimo não for atingido, utilizar de seu Caixa Inicial ou solicitar à Garantido-
ra aporte de capital de forma a cumprir com o Cash EBITDA Mínimo. O Inadimplemento 
de obrigação não pecuniária pela Emissora e/ou pela Garantidora de qualquer obrigação 
não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, desde que não seja sanado no prazo de 
20 (vinte) Dias Úteis contados da data da sua ciência, observado que referido prazo de 
cura não se aplicará às obrigações sujeitas a prazos de cura específicos. 10.3. Cláusulas 
restritivas (“covenants”). Os principais covenants da Companhia referentes as debên-
tures vigentes estão descritos abaixo: • Transformação da forma societária da Emissora 
de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 
a 222 da Lei de Sociedades por Ações; • Mudança da estrutura acionária da Emissora. Se 
houver qualquer alteração na estrutura acionária direta da Emissora, inclusive uma altera-
ção no controle da Emissora conforme definição do artigo 116 da Lei de Sociedades por 
Ações, exceto pelas Transferências Permitidas, observado que qualquer venda de ações 
de emissão da Emissora estará sujeita à prévia aprovação pelo Agente Fiduciário, na qua-
lidade de representante dos Debenturistas, da parcela da receita proveniente da venda 
que deverá ser utilizada para amortização das Debêntures. • Transferência de Controle 
da Emissora e/ou da Garantidora. Se houver qualquer transferência de controle direta 
ou indireta da Emissora ou da Garantidora, sendo o controle indireto observado até o 
nível do FIP Seville (e não incluindo os controladores do FIP Seville), conforme definição 
de controle prevista no âmbito do artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações, exceto 
pelas Transferências Permitidas, observado que qualquer venda de ações de emissão da 
Emissora estará sujeita à prévia aprovação pelo Agente Fiduciário, na qualidade de repre-
sentante dos Debenturistas, da parcela da receita proveniente da venda que deverá ser 
utilizada para amortização das Debêntures. • Exceto pelas Distribuições Permitidas, não 
realizar qualquer outra forma de distribuição de recursos da Emissora para seus acionistas, 
incluindo redução de capital, repagamento de mútuos, dívidas subordinadas ou dividen-
dos a não ser com autorização do Agente Fiduciário, agindo conforme as instruções dos 
Debenturistas; • Em relação à Emissora, não incorrer em qualquer endividamento adicio-
nal sem a prévia e expressa anuência do Agente Fiduciário, agindo conforme as instruções 
dos Debenturistas; • Não transferir, ceder ou prometer ceder esta Escritura de Emissão, 
o Contrato de Garantia e os Documentos do Projeto, sem o prévio consentimento dos 
Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário. Em 31/12/2021, todas as cláusulas 
restritivas estabelecidas na escritura de debêntures vigente foram cumpridas. 

 █ 11. Provisões
31/12/2021 31/12/2020

Fundiário 53 1.971
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 3.696 3.547

3.749 5.518
Não circulante 3.749 5.518
Provisões Fundiárias. Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de ser-
vidão da linha de transmissão (indenizações, perícias, processos judiciais, dentre outros). 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. São representados por processos 
nas esferas cíveis, trabalhistas e tributárias, com probabilidade de perda prováveis, onde A 
Companhia se enquadra como Réu no processo.
a) Movimentação das provisões Fundiário Cíveis Total
Em 31/12/2019 1.460 3.413 4.873
Adições 511 3.546 4.057
Reversões (i) - (3.412) (3.412)
Em 31/12/2020 1.971 3.547 5.518
Atualização - 149 149
Baixas/Pagamentos (ii) (1.918) - (1.918)
Em 31/12/2021 53 3.696 3.749
(i) Refere-se a reversão de provisão em função de andamento favorável do processo a 
Companhia, e consequentemente reavaliação da provisão para perda. Trata-se de pro-
cesso relacionado a ação indenizatória por inadimplementos contratuais que determina-
do fornecedor moveu contra a Companhia. (ii)Refere-se a um acordo judicial realizado 
entre partes para encerrar litígio fundiário estabelecido contra a Companhia no montante 
de R$1,9 milhões. b) Passivos Contingentes. A Companhia tem processos classificados 
como possíveis de perda, com base na avaliação de seus assessores jurídicos externos, 
para as quais não há provisão constituída em 31/12/2021, conforme CPC 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

31/12/2021 31/12/2020
Cíveis 248 238
Tributária 237 444
Fundiários 165 134

650 816
O departamento jurídico da Companhia mantém acompanhamento constante dos pas-
sivos contingentes. Não é esperado nenhum passivo relevante resultante dos mesmos.
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19.5. Estimativa do valor justo. O valor justo dos instrumentos financeiros, para fins 
de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros 
pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para ins-
trumentos financeiros similares.  Atualmente, a Companhia não efetua aplicações de 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia 
aplica CPC 40/ IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial 
pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da 
seguinte hierarquia: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto preços 
cotados, incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (ou 
seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). ■ Nível 3 - Premissas, 
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados adotados no mercado (ou seja, 
inserções não observáveis).
Ativos financeiros Nível 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa 2 11.938 10.378
Depósitos vinculados 2 - -
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram 
transferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia en-
tende que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores 
contábeis.

 █ 20. Aspectos ambientais
20.1. Licenciamento Ambiental. A política nacional do meio ambiente determina que 
o funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluido-
ras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condiciona-
do ao prévio licenciamento ambiental. A Companhia, em consonância com as determi-
nações legais vigentes, busca o atendimento na íntegra, a todos os comandos necessários 
à perfeita execução do objeto de sua concessão, por meio da obtenção de todas as li-
cenças ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e 
manutenção da linha de transmissão. A licença ambiental vigente expedida à Companhia 
até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras está demonstrada a seguir:

Empreendimento
Órgão  

ambiental
Tipo de  
licença

Data de 
 emissão

Venci- 
mento

LT Campos Novos – Videira IMA LO 11238/2018 01/08/2020 21/12/2022
LT Dona Francisca – Santa Maria FEPAM LO 07469/2020 20/12/2020 20/12/2025

 █ 21. Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir even-
tuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, consequentemente, não 

foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
Seguradora Ramo Apólice nº Vigência Valor

Chubb Seguros
Responsabilidade 

civil s/n*
Dez/2021 a 
Dez/2022 10.000

Tokio Marine Risco operacional 18000025 60780
Dez/2020 a 
Dez/2021 100.000

Porto Seguro
Garantia de 

Aluguel
Título Capitalização 

- 204
Set/2021 a 
Set/2022 42

Swiss RE D&O (i) 51101000327
Jul/2021 a 
Jul/2022 100.000

(i) Seguro contratado pela holding Evoltz Participações S.A. e pago mensalmente pela 
Companhia através de notas de débito. *A apólice foi emitida e contestada por divergên-
cia no prêmio e está em processo de substituição. A Companhia está coberta com base 
na ordem firme da proposta de dezembro/2021.

Daniel Henrique Lopes Lima
Denise Araujo Francisco 

Diretoria

Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2
Contador

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Evoltz VI Campos Novos Transmissora de 
Energia S.A. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não ex-
pressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, 
incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa 
auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas 
nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, 
fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
Mensuração do ativo de contrato. Conforme divulgado na nota explicativa 3.1, a Companhia avalia que mesmo após a conclu-
são da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de 
construção, uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe a ter um direito 
incondicional de receber caixa. Em 31/12/2021, o saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$218.273 mil. O reconhecimento 
do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de 
julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso 
da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de 
estimativas e julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da 
obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de margens de lucro 
esperada, em cada obrigação de performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Ainda, por se tratar de um contrato 
de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento 
futuro também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo 
envolvido, consideramos a mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) o entendimento do 
processo da Companhia relacionado aos cálculos do ativo de contrato de concessão; ii) análise da existência ou não de margem nos 
contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de performance previstas contratu-
almente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa 
projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com o 
auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas de-
monstrações financeiras. Com base no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação 
da administração, consideramos que os critério e premissas para a mensuração do ativo de contrato adotados pela administração e 

as respectivas divulgações às notas explicativas 3.1 e 8 às demonstrações financeiras são aceitáveis no contexto das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos 
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 29/03/2022.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6.
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4
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