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Relatório anual da Administração
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.

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais)
Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 21.833 24.027
Caixa e equivalentes de caixa 7.367 7.469
Contas a receber 1.637 3.472
Tributos a recuperar 106 966
Ativo contratual da concessão 11.728 11.284
Adiantamento de dividendos 465 465
Outros ativos 530 371
Não Circulante 119.815 120.440
Realizável a longo prazo
Contas a receber 1.899 -
Depósitos judiciais 332 10
Tributos a recuperar 1.581 1.533
Ativo contratual 115.763 118.643
Imobilizado 185 194
Intangível 55 60
Total do Ativo 141.648 144.467

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 6.742 8.425
Fornecedores 363 323
Debêntures 5.619 5.037
Partes relacionadas 468 394
Dividendos a pagar - 1.265
Tributos a recolher 160 485
Encargos setoriais 132 802
Outros passivos - 119
Não circulante 56.767 61.530
Debêntures 24.346 31.267
Provisões 478 478
Obrigações especiais 6.458 7.345
PIS e COFINS diferidos 10.292 10.560
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15.193 11.880
Patrimônio líquido 78.139 74.512
Capital social 68.621 68.621
Reserva de lucros 9.518 5.891
Total do passivo e patrimônio líquido 141.648 144.467

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto lucro por ação)

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida 14.634 14.090
Remuneração dos ativos da concessão, líquida 9.334 12.289
Receita operação e manutenção 5.300 1.801

Custos de serviços prestados (3.728) (3.013)
Lucro bruto 10.906 11.077
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (3.838) (3.304)
Outras receitas operacionais 113 966

(3.725) (2.338)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 7.181 8.739
Resultado financeiro
Receitas financeiras 657 1.771
Despesas financeiras (2.163) (2.073)

(1.506) (302)
Lucro antes do IR e contribuição social 5.675 8.437
Imposto de renda e contribuição social
Correntes - -
Diferidos (3.313) (3.110)

(3.313) (3.110)
Lucro líquido do exercício 2.362 5.327
Resultado básico e diluído por ação 0,034 0,078

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 2.362 5.327
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 2.362 5.327

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)

Capital 
social

Reserva de lucros Lucros  
acumulados

Patrimônio 
líquidoReserva Especial de lucros a Realizar Reserva legal Retenção de lucros

Em 31/12/2019 84.621 2.498 687 9.795 - 97.601
Redução de capital (16.000) - - - - (16.000)
Deliberação de não distribuição dividendos 2019 - - - 285 - 285
Distribuição de dividendos - (2.498) - (8.938) (11.436)
Lucro líquido do exercício - - - 5.327 5.327
Constituição de Reservas - - 266 3.796 (4.062) -
Distribuição de dividendos - - - - (1.265) (1.265)
Em 31/12/2020 68.621 - 953 4.938 - 74.512
Deliberação de não distribuição dividendos 2020 - - - 1.265 - 1.265
Lucro líquido do exercício - - - - 2.362 2.362
Constituição de Reservas - - 118 2.244 (2.362) -
Em 31/12/2021 68.621 - 1.071 8.447 - 78.139

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes IR e da contribuição social correntes e diferidos 5.675 8.437
Ajustes de:
Remuneração do ativo contratual da concessão (9.334) (9.721)
Juros sobre debêntures 1.873 1.162
Amortização do custo de transação 47 -
Depreciação e amortização 14 -
Obrigações especiais (887) 7.379
Provisões - 281
PIS e Cofins Diferidos (268) 946
Variação no capital circulante:
Contas a receber (64) (122)
Partes relacionadas 74 2.878
Tributos a recuperar 812 (1.482)
Ativo contratual da concessão 11.770 3.833
Fornecedores 40 (1.316)
Tributos a recolher (325) (351)
Encargos setoriais (670) 75
Obrigações Sociais e Trabalhistas - (1.068)
Outros Ativos e Passivos (278) (1.161)
Caixa gerado nas operações 8.479 9.770
Juros pagos sobre debêntures (1.599) (1.417)
Depósitos judiciais (322) 137
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.558 8.490
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Venda de intangíveis - (37)
Caixa líquido gerado (aplicado nas) pelas ativ. de investimento - (37)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Amortização de principal de debêntures (6.660) (18.221)
Capitação de Debêntures - 42.000
Depósitos vinculados - 1.579
Redução de capital - (16.000)
Dividendos pagos - (13.024)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de financiamento (6.660) (3.666)
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (102) 4.788
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.469 2.681
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 7.367 7.469
Aumento (dim.) líquido no Caixa e equivalentes de caixa (102) 4.788

 █ 1. Contexto operacional
A Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (“Evoltz VII” 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 abril de 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, no exercício 
de 31/12/2021, atividades não vinculadas ao objeto de sua concessão.  1.1. Concessão. 
A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do 
Contrato de Concessão n° 013/07 firmado com a ANEEL em 9/10/2007, pelo prazo de 
30 anos, para construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão Coletora 
Cascavel do Oeste (PR) – Foz do Iguaçu Norte (PR), em corrente contínua, em 230kV. A 
Companhia entrou em operação em 9/08/2009 e recebe pela prestação do serviço públi-
co de transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP, ciclo 2021/2022, de R$ 
16.106 (R$14.703 no ciclo 2020/2021). 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 VII; 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 to-
talizam 3.532km, pagando pelos empreendimentos, R$491 milhões após aprovação 
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para a transferência da titularidade da 
participação nas linhas, com a anuência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social - BNDES para a substituição da acionista interveniente dos financiamentos 
relativos aos empreendimentos. Após a conclusão da aquisição das linhas de transmissão, 
a Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A. (veículo utilizado pela TPG no 
Brasil), passou a deter 50% das ações ordinárias da Evoltz VII. Em 7/05/2021, a acionista 
controladora da Companhia, Evoltz Participações S.A.  assinou o contrato de compra e 
venda de ações, celebrado entre a TPG, vendedor, e a Leovac Participações S.A., uma 
sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ Pension Plan Board, 
como comprador. Após obtenção de todas aprovações necessárias, em 29/07/2021, foi 
finalizado a transferência do controle acionário da Evoltz Participações S.A. para a Leo-
vac 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 macroeconômico 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 atual da COVID-19, a Companhia não identificou efeitos signi-
ficativos 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 exercí-
cio 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 disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pro-
nunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo  do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e 
evidenciam todas as informações relevantes das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua 
gestão. Estas demonstrações financeiras apresentam informações comparativas com o 
exercício anterior. A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria 
da Companhia em 28/03/2022. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de apli-
cação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 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 con-
sistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indi-
cação ao contrário. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo 
de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com venci-
mentos 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 
investimento 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 finan-
ceiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. 2.4.1. Ativos financeiros. a) Reco-
nhecimento inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados, no reconheci-
mento inicial, 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 finan-
ceiros. ■ 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 ati-
vos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, dedu-
zidos 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 princi-
pais ativos 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 financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros 
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao 
valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensura-
dos 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. Até 
31/12/2017, o ativo financeiro da concessão, era classificado como um ativo financeiro, 
na categoria de recebíveis. 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 resul-
tados abrangentes. Esses ativos são mensurados 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 constituam exclusivamente pagamentos de 
principal e juros.  A Companhia não possui ativos financeiros com estas características. b) 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. O CPC 48 substituiu o modelo 
de “perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito es-
peradas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensu-
rados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) Baixa de ativos finan-
ceiros. 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 tercei-
ro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela 
Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou pas-
sivo separado. 2.4.2. Passivos financeiros. a) Classificação e mensuração. Os passi-
vos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. Um 
passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido para negociação, 
caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal no momento do reconhecimen-
to inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e 
perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos 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 mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de passivo 
financeiro. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de 
seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja, quando a obri-
gação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença 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 compensados e o 

valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Compa-
nhia 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 VII 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 obriga-
ção de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transmissão disponível 
para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneração denominada Receita Anu-
al Permitida (RAP), durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes recebimentos 
amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investi-
mentos não amortizados geram o direito de indenização do Poder Concedente, que re-
cebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão. O direito à 
contraprestação por bens e serviços está condicionado ao cumprimento 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 se-
guinte 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 construção é reconhecida 
durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas 
imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa 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 de-
corrente 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 remuneração financeira, a 
partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato de con-
cessão, utilizando a taxa de desconto definida no início do contrato. A infraestrutura rece-
bida 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 re-
lativa à Remuneração Anual Permitida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da 
RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS confor-
me contrato e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados 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 Concedente ou para 
quem ele delegar essa tarefa. Em dezembro de 2020, a CVM divulgou o Ofício-Circular 
nº 04 para fornecer orientação quanto aos aspectos relevantes do CPC47/IFRS15 e do 
CPC48/IFRS9 que devem ser observados na elaboração das  Demonstrações  Financeiras  
das  Companhias  Transmissoras  de  Energia  Elétrica  em  31 /12/2020, com destaque 
para a necessidade de atribuição de margens para o reconhecimento das receitas de 
construção e de operação e manutenção da infraestrutura, bem como para a taxa utiliza-
da para a remuneração dos contratos de concessão, que deve corresponder à taxa implí-
cita remanescente  de  cada  projeto,  após  a  alocação  das  margens  de  construção  e  
de  operação  e manutenção. A Companhia identificou a necessidade de reconhecer 
ajustes como consequência da publicação desse Ofício, tendo em vista que desde a ado-
ção 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 modelagem para a mar-
gem de construção à época da concessão; II. A atualização monetária 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 prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder 
ser estimado com segurança. 2.7. Imposto de renda e contribuição social correntes 
e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compre-
endem 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, quando aplicável. Nesse caso, o 
imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodi-
camente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpre-
tações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social são mensu-
rados 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 tributável excedente aos limites 
fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão para contri-
buição 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 contábeis apresentados nas de-
monstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determi-
nação 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 utilizado 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 integralmente 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 passivos se relacionam com os 
impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributá-
ria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base 
líquida. 2.8. Capital social. O capital social da Companhia é composto por ações ordiná-
rias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico 
por ação é calculado dividindo-se o resultado do período pela quantidade média ponde-
rada 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 devidamente aprovados 
pelos acionistas. 2.11. Novas normas e interpretações ainda não efetivas. (a) Revisa-
das e Vigentes: • 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: Arren-
damentos. • CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; 
• CPC 40 (R1) (IFRS 7) - Instrumentos Financeiros: Evidenciação; • CPC 48 (IFRS 9) – Instru-
mentos Financeiros. A administração da Companhia avaliou os pronunciamentos supra-
mencionados e não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras revi-
sadas. (b) Revisadas e não vigentes: • CPC 50 (IFRS 17) – Contratos de Seguros; • CPC 26 
(IAS 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como 
circulante ou não circulante); • CPC 23 (IAS 8) – Definição de estimativas contábeis. Exce-
to 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, consi-
deradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas, julgamentos e premissas utilizadas 
pela Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas de-
monstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1. Ativo de contrato de conces-
são. No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações de perfor-
mance 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 Interli-
gado 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 cons-
tituição, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obriga-
ção de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia 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 empreendimento. O valor do ativo 
de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor 
presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da 
concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na 
Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual 
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação 
do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investi-
mentos nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizados 
(bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente 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 depreciação 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. ■ Remuneração do ativo de contrato de conces-
são - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o 
valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de 
cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financei-
ro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre alte-
rações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia e suas controladas incide 
sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ Determina-
ção das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços de imple-
mentação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os 
respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados le-
vando 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 re-
ceita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação 
de desempenho, acrescidos de margem. 3.2. Provisões para riscos tributários, traba-
lhistas e cíveis. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. 
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obri-
gação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda in-
clui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação 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. 3.3 Redução ao valor recuperável (“impairment”). a)  Ativos fi-
nanceiros (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 recu-
perável se há indicação de que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 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 indicação de que os ativos fi-
nanceiros 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 instru-
mento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do 
seu custo pode se caracterizar como um indicativo de perda por redução ao valor recupe-
rável. 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 rece-
bíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam 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 financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e 
a contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperá-
vel 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 recu-
perável. 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 específicos 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 recuperá-
vel 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 tivesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas (“im-
pairment”) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados.

 █ 4. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Recursos em conta corrente 17 2.087
Certificados de depósitos bancários - CDB (i) 7.350 5.382

7.367 7.469
(i) Referem-se a certificados de depósitos bancários remuneradas por uma taxa média de 
100,07% 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 3.536 3.472
3.536 3.472

Circulante 1.637 3.472
Não circulante (i) 1.899 -

3.536 3.472
As contas a receber estão assim distribuídas por vencimento: 31/12/2021 31/12/2020
A vencer 1.629 1.789
Vencidos até 360 dias 8 7
Vencidos mais de 360 dias 1.899 1.676

3.536 3.472
(i) O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao 
ONS contestando a porcentagem cobrada no serviço de transmissão, reclassificado para 
o não circulante. 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 Companhia e o ONS garante o recebimento dos valores de-
vidos 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

Conta a receber Contas a pagar Receita/ (Custo) Contas a receber Contas a pagar Receita/ (Custo)
Evoltz Participações S.A - 456 (3.159) - 394 2.775
Evoltz IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. - 11 - - - (670)
Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. - - - - - (571)
Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. - 1 - - - (690)
Evoltz VIII Transmissora de Energia S.A. - - - - - (240)
Manaus Transmissora de Energia S.A. - - - - - (0)

- 468 (3.159) - 394 604
Circulante - 468 - - 394 -

- IPCA. ■ Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela 
disponibilização 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 estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a 
condição de disponibilidade 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 ope-
ração, 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 in-
denizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Vinculados ao Serviço Público de 
Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno 
direito, a extinção da concessão, 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 direito, 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 Elétri-
ca, 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 público 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 prazo 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 su-
bordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas no contrato de con-
cessão. ■ Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as 
instalações de transmissão, 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. Independente-
mente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a transmissora deverá imple-
mentar medidas compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que 
trata de “reparação 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. ■ Des-
cumprimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impos-
tas 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 estabelecida 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 355 229
Outros 8 94

363 323
Circulante 363 323

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 2.362 5.327
Reserva legal (118) (266)
Lucro base para determinação do dividendo 2.244 5.061
% dividendo mínimo - 25%
Dividendos propostos - 1.265

- 0,018
* 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. 16.4. 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 84.621 68.621
Número de ações ordinárias ao término do exercício 84621 68.621
Resultado líquido do exercício 2.362 5.327
Número médio ponderado das ações ordinárias no exercício 84.621 68.621
Resultado básico e diluído por ação 0,028 0,078
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.

 █ 17. Receita líquida
Receita bruta: 31/12/2021 31/12/2020
Remuneração do ativo contratual 9.334 9.459
Receita de operação e manutenção 1.869 1.801
Outras receitas IFRS (i) 5.599 4.924

16.802 16.184
Deduções da receita:
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (1.453) (1.412)
Encargos setoriais (715) (682)

(2.168) (2.094)
Receita líquida 14.634 14.090
(i) Refere-se a diferença entre a amortização do ativo de contrato e o recebimento (AVC).
Operação e Manutenção - O&M 31/12/2021 31/12/2020
- Receita 1.869 1.801
- Custos (3.713) (2.726)
Margem (R$) (1.844) (925)
Margem percebida (%) (98,66%) (51,36%)

 █ 18. Custos e despesas por natureza
Custos Despesas

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (i) (873) (143) (2.262) (1.907)
Serviços de terceiros (2.548) (2.433) (903) (979)
Materiais (207) (52) - -
Contingências (15) (288) - -
Impostos e taxas 52 (16) (278) (218)
Seguros (109) (81) (10) (6)
Outras custos e despesas (28) (2) (385) (195)

(3.728) (3.013) (3.838) (3.304)
(i) Em 1/08/2020 o Centro de Operações da Evoltz (“COS”) entrou formalmente em ope-
ração. Consequentemente os gastos com pessoal passaram a compor o custo com folha 
de pagamento. Referidos custos e despesas são rateados com base no regulamento da 
ANEEL – resolução normativa n°699, vide nota 6 de partes relacionadas. Em 2021 visando 
como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmissoras investidas do 
Grupo Evoltz foi aprovada a atualização do contrato de compartilhamento de custos e 
despesas com inclusão da Manaus Transmissora de Energia S.A, beneficiando assim o 
rateio dos custos e despesas para as demais empresas do grupo. Os custos e despesas são 
alocadas de acordo com o critério de rateio firmado em contrato e cobradas por meio de 
notas de débito emitidas entre as respectivas partes.

 █ 19. Resultado financeiro
Receitas financeiras 31/12/2021 31/12/2020
Rendimentos de aplicações financeiras 329 397
Atualização monetária 57 531
Outras receitas financeiras 271 843

657 1.771
Despesas financeiras
Juros sobre debêntures (1.873) (1.629)
Juros e multas (226) (327)
Outras despesas financeiras (64) (117)

(2.163) (2.073)
Resultado financeiro líquido (1.506) (302)

 █ 20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
20.1. 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 29.965
■ 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, como empréstimos e 
financiamentos, estão divulgados na Nota 11. Os saldos relacionados a fornecedores, 
reconhecidos pela Companhia como passivo financeiro não derivativo, possuem prazo de 
liquidação para os próximos 12 meses. A Companhia tem empréstimos e financiamentos 
bancários que contêm cláusulas restritivas. O não cumprimento destas cláusulas restriti-
vas pode exigir que a Companhia liquide tais compromissos antes da data indicada na ta-
bela de fluxo de pagamentos. Em 31/12/2021, todas as cláusulas restritivas estabelecidas 
nos contratos de empréstimos e financiamentos vigentes foram cumpridas (nota 10). As 
tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento 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 Total
Partes relacionadas 6 468 - - 468
Fornecedores 9 363 - - 363
Dêbentures 10 - 5.619 24.346 29.965

830 5.619 24.346 30.795
31/12/2020

Nota
Até 3 

meses
De 3 meses  

a 1 ano
De 1 a 5 

anos Total
Partes relacionadas 6 394 - - 394
Fornecedores 9 323 - - 323
Debêntures 10 - 6.174 30.130 36.304

717 6.174 30.130 37.021
20.2. 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 29.965 36.304
Caixa e equivalentes de caixa (7.367) (7.469)
Dívida líquida 22.598 28.835
Patrimônio líquido 77.578 74.512
Índice de endividamento líquido (Dívida liquida/ PL) 0,29 0,39
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 
financeiras. A dívida líquida não é uma medida de desempenho financeiro reconhecida 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, 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. 20.3. Análise de sensibilidade dos principais ins-
trumentos 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, 
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(i) 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 gas-
tos 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 1.178 564
Encargos sociais 233 89
Benefícios 4 16

1.415 669
*O incremento relacionado ao pagamento de bônus dos executivos da Companhia 
condicionado a conclusão do processo de aquisição acionária da controladora, Evoltz 
participações S.A, conforme descrito na nota explicativa 1. As remunerações dos adminis-
tradores são rateadas entre as seguintes empresas do grupo, Evoltz IV São Mateus Trans-
missora 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 106 958
Outros tributos a recuperar - 8

106 966
Não circulante
Imposto de renda – IRPJ e contribuição social – CSLL 1.581 1.533

1.581 1.533
b) A recolher 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
IRPJ e CSLL – Parcelamento - 240
Contribuição para financiamento da Seguridade
 Social - COFINS 104 163
Programa de Integração Social – PIS 22 29
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 21 -
Imposto sobre serviços - ISS 9 28
Outros tributos a recolher 4 25

160 485
 █ 8. Ativo de contrato de concessão

Abaixo a movimentação do ativo de contrato da Companhia no exercício de 2021:
Saldo em 31/12/2020 129.927 124.038
Adição de ativo de contrato – seccionamento (i) - 7.429
Remuneração do ativo 9.334 9.721
Amortização do ativo contratual (11.770) (11.262)
Saldo em 31/12/2021 127.491 129.927
Circulante 11.728 11.284
Não circulante 115.763 118.643
(i) Refere-se ao seccionamento doado pela COPEL em 15/07/2019 no qual fora reco-
nhecido através de Resolução autorizativa pela Aneel em 26/05/2020 como Instalações 
de transmissão estabelecendo RAP e tempo período de concessão parelho ao contrato 
principal, caracterizando-a como ativo de contrato. Contrato de concessão de serviços. 
A seguir estão descritas as principais características do Contrato de Concessão do ser-
viço 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 
transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

 █ 10. Debêntures
31/12/2021 31/12/2020

Agente financeiro Modalidade Taxa anual de juros Vencimento Moeda Liberado Circulante Não circulante Total Circulante Não circulante Total
Olveira Trust 1ª série CDI + 1,09% Out/2028 R$ 38.809 5.569 21.520 27.089 5.037 28.076 33.113
Oliveira Trust 2ª série CDI + 3,35% Out/2029 R$ 3.191 50 2.826 2.876 - 3.191 3.191

5.619 24.346 29.965 5.037 31.267 36.304

Em 19/12/2019 a Companhia realizou a 1º emissão de debêntures simples, não conver-
síveis não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantias adicionais 
fidejussórias, para distribuição pública nos termos da lei de Mercado de Capitais da ins-
trução CVM 476, com esforços restritos, pelo valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil 
reais), sendo 38.809 debêntures emitidas no âmbito da primeira série e 3.191 debêntures 
emitidas no âmbito da segunda série, totalizando o valor de R$42.000. Abaixo segue 
movimentação das Debêntures:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 36.304 -
Captação - 42.000
Juros provisionados 1.873 1.595
Amortização de juros (1.599) (1.342)
Amortização de principal (6.660) (5.482)
Custo de transação - apropr 47 (467)
Saldo final 29.965 36.304
As parcelas de longo prazo têm vencimento nos seguintes anos:

2023 2024 2025 Após 2025 Total
Debêntures 5.116 5.136 3.933 10.162 24.347
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 às 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

Trabalhistas 478 478
478 478

Não circulante 478 478
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia é parte em processos 
judiciais de natureza regulatória, trabalhista, cível e tributário, decorrentes do curso nor-
mal de suas atividades. Na constituição das provisões a Companhia considera a opinião 
dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a 
complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como 
provável. A Administração da Companhia consubstanciada na avaliação do departamen-
to jurídico interno e na opinião de seus assessores jurídicos externos quanto à possibi-
lidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas 
registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas. O 
passivo em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por deci-
sões judiciais, sobre as quais não caibam mais recursos, ou a sua prescrição. As provisões 
referem-se, substancialmente, aos processos trabalhistas relacionadas à rescisões de fun-
cionários, reclamantes de horas extras e multas de FGTS. a) Movimentação das provisões 

Trabalhista
Em 31/12/2019 197
Adições (i) 281
Reversão -
Em 31/12/2020 478
Adições -
Reversão -
Em 31/12/2021 478
(i) Trata-se de uma ação trabalhista movida contra o antigo acionista citando a Compa-

nhia. De acordo com avaliação do departamento jurídico, caso o antigo acionista não seja 
capaz de honrar com o compromisso, há risco da Companhia se tornar réu no processo. 
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 Contingen-
tes e Ativos Contingentes. 

31/12/2021 31/12/2020
Tributário (i) 1.015 1.023
Cível - 31
Fundiário - 51

1.015 1.105
(i) Refere-se a autuação referente a utilização de saldo negativos de IR/CS utilizados nos 
anos calendários 2013 e 2014. O departamento jurídico da Companhia mantém acom-
panhamento constante dos mesmos. Não é esperado nenhum passivo relevante resul-
tante dos passivos contingentes.

 █ 12. Obrigações especiais 
Em 15/07/2019, a Companhia assinou um contrato de transferência não onerosa de 
instalações cedidas referente a estrutura objeto do contrato de compartilhamento de 
instalação com a Companhia Paranaense de Energia – COPEL onde obteve direito a in-
fraestrutura operacional avaliada atualmente em R$ 6.458 (R$ 7.345 em 31/12/2020). 
As baixas no período se referem a depreciação. Em 26/05/2020 através da Resolução 
Autorizativa N° 8.889 a Aneel reconhece à operação e manutenção de instalações de 
transmissão e estabelecendo a RAP no montante de R$ 265 do período de julho 2019 
a junho 2020 que foram pagos à Evoltz VII entre 1º/07/2020 e 30/06/2021 por meio de 
parcela de ajuste, reajustada pelo índice estabelecido no Contrato de Concessão do Servi-
ço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2007. A partir do exercício de 2021 
a remuneração relativa a estrutura já engloba no montante recebido pela Companhia. 

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

Reserva global de reversão – RGR 45 37
Pesquisa e desenvolvimento - P&D 79 760
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 3 -
Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica – TFSEE 5 5

132 802
Os encargos setoriais são definidos pela ANEEL e previstos em lei, sendo destinados a 
incentivos com P&D, a constituição de RGR dos serviços públicos e Taxa de Fiscalização 
de serviços de Energia Elétrica TFSEE com a finalidade de constituir a receita da Agência 
Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais.

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

PIS diferido 1.836 1.884
COFINS diferido 8.456 8.676

10.292 10.560
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.

 █ 15. 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 5.675 8.437
Alíquota nominal 34% 34%
IR e contribuição social às alíquotas da legislação (1.930) (2.869)
Outras adições (1.383) (241)
IR e contribuição social reconhecidos no resultado (3.313) (3.110)
Correntes - -
Diferidos (3.313) (3.110)

(3.313) (3.110)
Alíquota efetiva 58% 37%
b) Saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (18.572) (15.493)
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e base negativa 3.379 3.613

(15.193) (11.880)
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 2026
IRPJ e CSLL diferidos sobre
 prejuízo fiscal e base negativa 238 431 258 259 2.193
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.

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

Acionistas
Quantidade  

de ações
Participação 

%
Quantidade 

de ações
Participação 

%
Evoltz Participações S.A. 84.620.640 100,00% 68.620.639 99,99%
TPG Seville SPV, LLC - - 1 0,01%

84.620.640 100,00% 68.620.640 100,00%
16.2. 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. 16.3. 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:
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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 a CDI é 
de 11,65% conforme expectativa de mercado.

Taxa
Valor exposto 

31/12/2021
Cenário 

provável
Cená- 

rio II
Cená- 
rio III

Debêntures – CDI 11,65% 29.965 3.491 4.364 5.236
Efeito esperado no resultado do
 exercício e no patrimônio líquido 29.965 3.491 4.364 5.236
Fonte: CDI Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório 
Focus, em 18/02/2022). 20.4. 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 7.367 - 7.469 -
Contas a receber 5 - 3.536 - 3.472

7.367 3.536 7.469 3.472
Passivos financeiros:
Fornecedores 9 - 363 - 323
Debêntures 10 - 29.965 - 36.304
Partes relacionadas 6 - 468 - 394

- 30.795 - 37.021
20.5. 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 instru-

mentos financeiros similares.  Atualmente, a Companhia não efetua aplicações de caráter 
especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Companhia aplica CPC 
40 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 idênti-
cos. ■ 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 indire-
tamente (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 7.367 7.469
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 1 e ao Nível 3, nem ocorreram trans-
ferências de níveis nas datas ora apresentadas. A Administração da Companhia entende 
que os valores justos de seus ativos financeiros se aproximam dos seus valores contábeis.

 █ 21. Aspectos ambientais
21.1. Licenciamento Ambiental. A política nacional do meio ambiente determina que o 
funcionamento regular de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 
ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado 
ao prévio licenciamento ambiental. A Companhia, em consonância com as determina-
ções 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 licenças 
ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e ma-
nutenção da linha de transmissão. A companhia mantém suas obrigações vinculadas a 
LO de forma continua sendo reportado anualmente ao IBAMA por meio do relatório de 
atendimento as condicionantes. 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 230 kV Foz do
 Iguaçu – Cascavel IAT/PR LO 21297/2022 08/12/2016 08/12/2022
LT Seccionamento Medianeira IAT/PR LO 36064/2019 02/05/2019 02/05/2023

 █ 22. 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 1800002502697
Dez/2021 a 
Dez/2022 70.000

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.

Diretoria Contador
Daniel Henrique Lopes Lima - Denise Araujo Francisco Leandro Tinoco Campos - CRC – RJ 127494/O-2

Aos Administradores e Acionistas da Evoltz VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. - Rio de Janeiro – RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Evoltz VII Foz do Iguaçu 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 mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Evoltz VII Foz Iguaçu 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 demonstra-
ções contábeis e, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos 
uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo 
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis toma-
das 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 conclusão 
da fase de construção da infraestrutura de transmissão segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de constru-
ção, 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$127.491 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 Compa-
nhia 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 
demonstrações 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 
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as respectivas divulgações nas 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 ade-
quada 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, indepen-
dentemente 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 eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente 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, pla-
nejamos 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 representa-
ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira 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, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

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

EVOLTZ VII - Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A.   CNPJ/MF nº 08.806.925/0001-36
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