
Evoltz Participações S.A.
CNPJ nº 28.037.759/0001-68

Controladora Consolidado
Ativos Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 18.416 68.075 175.423 154.372
Contas a Receber 5 - - 54.297 28.901
Impostos a recuperar 6 1.153 661 30.526 18.578
Ativos de contrato da concessão 7 - - 488.498 212.135
Dividendos Recebíveis 20 47.860 25.698 1.287 -
Depósitos vinculados 10.2 - - 15.260 -
Partes relacionadas 20 7.159 6.179 - -
Outros ativos 146 1.841 27.546 12.098
Total do Ativo Circulante 74.734 102.454 792.837 426.084
Contas a receber 5 - - 4.554 -
Depósitos vinculados 10.2 - - 39.551 37.781
Depósitos Judiciais 11.a - - 18.343 37.000
Impostos a recuperar 6 - - 16.302 15.292
Ativos de contrato da concessão 7 - - 5.177.134 1.943.663
Investimentos 8 1.982.913 2.063.469 - 820.764
Imobilizado 4.330 2.664 5.708 3.606
Intangíveis 1.635 1.110 3.052 1.990
Total do Ativo Não Circulante 1.988.878 2.067.243 5.264.644 2.860.096
Total do Ativo 2.063.612 2.169.697 6.057.481 3.286.234

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receita líquida 17 - 343 358.990 189.845

Custo de Serviços Prestados 18 - (179) (59.204) (49.931)

Lucro Bruto - 164 299.786 139.914
Receitas (despesas) operacionais
Despesas Gerais e Administrativas 18 (30.180) (5.261) (91.060) (39.646)

Resultado da combinação de negócios - 113.428 - 113.428

Outras receitas operacionais 823 31 15.099 13.952

Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro (29.357) 108.362 223.825 227.648
Resultado Financeiro
Receita financeira 19 2.646 1.876 11.103 10.861

Despesas Financeiras 19 (1.274) (3.931) (134.077) (52.010)

1.372 (2.055) (122.974) (41.149)
Equivalência Patrimonial 8.2 128.191 132.228 63.054 85.427

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 100.206 238.535 163.905 271.926
Imposto de Renda e Contribuição Social 14.b

Corrente - - - 2.801

Diferido 89 (24.864) (62.057) (61.056)

89 (24.864) (62.057) (58.255)
Lucro Líquido do exercício 100.295 213.671 101.848 213.671
Atribuível a:
Acionistas da Evoltz 100.295 213.671 100.295 213.671

Resultado não controladores - - 1.553 -

Lucro básico e diluído por ação 0,06 0,28 0,14 0,28

Demonstração do resultado do exercício 
(em milhares de reais)

Controladora Consolidado

Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Lucro Líquido exercício 100.295 213.671 101.848 213.671

Outros resultados abrangentes - - - -

Total outros resultados abrangentes 100.295 213.671 101.848 213.671

Atribuível a:

Acionistas da Evoltz 100,295 213.671 100.295 213.671

Participações não controladores - - 1.553 -

Reserva de lucros

Nota
Capital  
Social

Reserva de capital, 
transações de capital

Reserva 
Legal

Retenção 
de lucros

Distribuições de  
dividendos adicionais

Reserva de 
Incentivo Fiscal

Reserva de  
lucros a realizar

Lucros  
Acumulados

Patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas da Evoltz

Participação Não 
controladores Total

Saldo em 31/12/2019 500.001 - 44.116 631.548 - - 275.259 - 1.450.924 39.994 1.490.918
Aumento de capital 16.1 250.000 - - - - - - - 250.000 - 250.000
Distribuição de dividendos - - - (59.356) - - (119.644) - (179.000) - (179.000)
Aquisição de participações não controladoras 1.3 - 10.970 - - - - - - 10.970 (39.994) (29.024)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 213.671 213.671 - 213.671
Destinação do lucro líquido 16.2
Reservas - - 10.684 140.912 - - - (151.596) - - -
Reserva Incentivo fiscal - - - - - 15.104 - (15.104) - -
Dividendos - - - - - - - (46.971) (46.971) - (46.971)

Saldo em 31/12/2020 750.001 10.970 54.800 713.104 - 15.104 155.615 - 1.699.594 - 1.699.594
Distribuição de dividendos intermediários - - - (142.128) - - - - (142.128) - (142.128)
Aquisição de participações não controladoras 1.3 - - - - - - - - - 880.471 880.471
Lucro líquido do exercício - - - - - - 100.295 100.295 1.553 101.848
Destinação do lucro líquido 16.2
Reservas - - 5.015 - - - - (5.015) - -
Dividendos - - - - - - - (23.820) (23.820) - (23.820)
Dividendos adcionais propostos 16.2 - - - - 71.460 - - (71.460) - - -

Saldo em 31/12/2021 750.001 10.970 59.815 570.976 71.460 15.104 155.615 - 1.633.941 882.024 2.515.965

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa de atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 100.206 238.535 163.905 271.926
Ajustes de:
PIS e COFINS Diferidos - - 1.156 188.499
Equivalência Patrimonial (128.191) (132.228) (26.290) (85.427)
Resultado amortização menos valia – combinação de negócios - - (36.764) -
Rendimentos dos Depósitos Vinculados - - (1.024) -
Remuneração de ativos de contrato de concessão - - (320.968) (235.511)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures 158 - 123.992 61.205
Amortização do custo de transação - - 745 -
Depreciação e Amortização - - 151 -
Obrigações Especiais - - (887) -
Provisões para contingências - - (4.405) -
Variação no capital circulante:
Contas a Receber - 1.564 962 (16.836)
Impostos a recuperar (492) (345) 6.682 (19.471)
Ativo de contrato de concessão - - 289.297 (1.629.013)
Investimento - - - 664.760
Valor de mercado - - - 634.419
Partes relacionadas 6.179 - 5.464 -
Fornecedores (64) (1.609) (58.953) 29.649
Impostos a recolher - 12 (5.926) 7.753
Encargos Setoriais - - (9.023) -
Provisões para contingências - - (11.407) 49.199
Outros Ativos e Passivos (4.307) 8.425 (28.829) 46.448
Caixa líquido de atividades operacionais (26.511) 114.354 87.878 (32.400)
Impostos pagos - - (207) (2.974)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamento 93 - (80.841) (24.103)
Depósitos Judiciais - - 20.974 (15.479)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (26.418) 114.354 27.804 (74.956)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de Ações - (281.172) - -
Dividendos recebidos 45.900 - 45.900 -
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis (2.191) (3.442) (5.114) (4.184)
Aquisição de caixa por Cessão de controle - - 156.490
Redução de Capital controladas 142.000 195.000 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 185.709 (89.614) 197.276 (4.184)
Fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento
Captação de Empréstimos e debêntures - - 750.000 246.000
Aumento de Capital - 250.000 - 250.000
Dividendos pagos (100.000) (250.000) (190.000) (250.000)
Dividendos pagos não controladores (108.950) - (108.950) -
Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures - (27.946) (710.867) (133.577)
Custo de transação - - (7.466) -
Depósitos vinculados - - 63.254 (28.374)
Caixa líquido gerado pela (consumido nas) atividades de financiamento (208.950) (27.946) (204.029) 84.049
Aumento (Redução) líquida de caixa e Equivalentes de Caixa (49.659) (3.206) 21.051 4.909
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício 68.075 71.281 154.372 149.463
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício 18.416 68.075 175.423 154.372
Aumento (Redução) líquida de caixa e Equivalentes de Caixa (49.659) (3.206) 21.051 4.909

Relatório anual da Administração
 █ Mensagem da Administração

Prezados Acionistas, A Administração da Evoltz Participações S.A. (a “Companhia” ou “Evoltz”), em cumprimento às disposi-
ções legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. 
Gostaríamos de iniciar agradecendo ao Conselho de Administração e aos colaboradores por todo o suporte, esforço e dedicação que 
permitiu que fossemos capazes de transformar a Evoltz, de um conjunto de ativos adquiridos da Abengoa em2018, numa verdadeira 
empresa operacional de administração de linhas de transmissão no Brasil. No entanto, a Evoltz hoje não é apenas mais uma empresa 
eficiente e rentável no setor. Sua excelência operacional e práticas de sustentabilidade corporativa, vem ganhando reconhecimento 
dos órgãos reguladores, dos parceiros no setor financeiro, de mercado de capitais e de seguros, dos fornecedores, bem como dos 
formadores de opinião na promoção de políticas sólidas em ESG relacionadas à região amazônica. E mais importante, isto tem cons-
truído uma forte cultura que persegue não só desempenho, mas que valoriza também a equidade, a diversidade, a transparecia e a 
responsabilidade social. A Companhia assumiu o compromisso de investir R$5,250 milhões em comunidades tradicionais da região 
amazônica em parceria com a IMAFLORA, por meio da Origens Brasil, rede premiada pela ONU (Inovação Internacional), que reúne 
mais de 1.700 produtores da região amazônica. O objetivo é garantir a manutenção e a conservação segura dos meios de subsistência 
de populações vulneráveis na região amazônica, fortalecendo a floresta de longo prazo rede de produção. Em termos de diversidade, 
podemos nos orgulhar de contar com cerca de 48% das posições de liderança sendo ocupadas por mulheres, que representam 
38% do total dos colaboradores. Contamos também com 30% de colaborados não brancos. A Evoltz foi selecionada entre as 150 
melhores empresas para se trabalhar no Brasil e obteve a certificação de Great Place to Work, assim com o aderiu ao WEP (Women’s 
Empowerment Principles) que tem como objetivo principal reforçar o empoderamento feminino dentro de organizações. No âmbito 
operacional e financeiro alcançamos sólidos resultados nesses últimos três anos. Resultado de um enorme esforço diretivo e geren-
cial, que consistiu em construir uma companhia e uma equipe capazes de implementar simultaneamente diferentes ações, desde 
a aquisição de participações minoritárias em diferentes concessões, otimização da estrutura de capital com mais de R$ 2 bilhões de 
novas emissões de debêntures, reestruturação da divisão de O&M (incluindo a internalização do Centro de Operações) assim como 
a redução das contingências herdadas. Os resultados dessa estratégia estão evidenciados nos índices operacionais muito melhores 
que a média do mercado. Apesar dos desafios e ainda com reflexos dos efeitos da pandemia do COVID-19 na economia e no setor de 
energia seguimos resilientes e garantimos, mesmo diante de uma nova forma de trabalho, assim como uma necessidade de reação 
rápida frente evolução da pandemia, a continuidade e qualidade, operacional e financeira da Companhia.

 █ 1. Sobre a Evoltz Participações S.A.
A Evoltz é uma holding com participação majoritária em 7 empresas, tendo em 2021, cada uma delas detentora das concessões do 
serviço público de energia elétrica. Abaixo os empreendimentos que fazem parte do Grupo Evoltz:

Compa-
nhia

Participação 
(%)

Receita anual 
permitida 
Ciclo 21/22 Extensão Linha de transmissão

Data de 
exepedição

Início da 
Concessão

Final da 
Concessão

EVZ IV 100% 22,9
35 Km TL Bateias (PR) - Curitiba (PR)

21/06/2007
03/09/2010

20/06/203752 Km TL Canoinhas (SC
São Mateus do Sul (PR) 05/09/2011

EVZ V 100% 19,5 104 Km TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 21/06/2007 21/11/2009 20/06/203743 Km TL Itararé (SP) - Jaguariaíva 30/11/2010

EVZ VI 100% 25,0
69 Km TL Campos Novos (SC) - Videira (SC)

21/06/2007
06/07/2009

20/06/203765 Km TL Dona Francisca (RS)
Santa Maria (RS) 11/08/2011

EVZ VII 100% 16,1 116 Km TL Cascavel do Oeste (PR)
Foz do Iguaçu Norte (PR) 09/10/2007 18/09/2009 08/10/2037

EVZ VIII 100% 8,9 108 Km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 16/06/2011 31/10/2014 15/06/2041

Manaus 100% 179,0 333 Km TL Oriximiná (PA) – Itacoatiara (AM) 16/10/2008 14/03/2014 15/10/2038225 Km TL Itacoatiara (AM) – Cariri (AM)
Norte 
Brasil 51% 315,0 2.411 Km TL Porto Velho (RO)

Araraquara (SP) 26/02/2009 04/11/2014 25/02/2039

 █ 2. Governança corporativa
A Evoltz está comprometida com as melhores práticas de gestão e de governança corporativa, contando com Conselho de Admi-
nistração e Auditoria Externa: Conselho de Administração - CA: é formado por cinco membros titulares. O CA é responsável: (i) 
por estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, (ii) por eleger e destituir os membros da 
Diretoria, além de supervisionar o exercício de suas funções (iii) por manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, o Relatório da 
Administração e as contas da diretoria, elaborados ao término de cada exercício social, dentre outras funções. Diretoria Executiva: 
é constituída por três Diretores eleitos pelo Conselho de Administração, com mandatos de dois anos, sendo um Diretor Presidente, 
uma Diretora Administrativo Financeira e uma Diretora de Operação e Manutenção, os quais exercerão suas funções nos termos das 
atribuições estabelecidas no Estatuto Social. A Companhia estabeleceu mecanismos e práticas de prevenção, detecção de fraudes e 
atos ilícitos, por meio de políticas e ações, dentre as quais: (i) Política de Compliance; (ii) Canal de Denúncia; (iii) Código de Conduta 
e Ética Profissional; (iv) Política de Anticorrupção e Performance; (v) Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e (vi) 
Política de Prevenção de Fraudes. 

 █ 3. Desempenho econômico-financeiro
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As Demonstrações financeiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas controladas, coletivamente o 
“Grupo”, juntamente com a porção de resultados das controladas em conjunto pertinentes ao Grupo (“joint ventures”). Abaixo o 
desempenho das controladas e controladas em conjuntos no exercício de findo em 31/12/2021.
Demonstração de Resultado

Evoltz
EVZ EVZ EVZ EVZ EVZ

MTE NBTE(em milhares de reais) IV V VI VII VIII

Receita líquida - 16.075 14.251 17.180 14.634 9.584 194.086 352.988
Custo de Operações - (4.793) (5.443) (7.018) (3.728) (1.937) (7.162) (40.869)
Outras Receitas (despesas) Operacionais 823 - - (520) 113 - 13.864 3.191
Equivalência patrimonial 128.191 - - - - - - -
Despesas Gerais e Administrativas (30.180) (4.562) (3.807) (4.846) (3.838) (1.952) (41.614) (23.848)
Resultado financeiro líquido 1.372 (11.058) (2.553) (3.129) (1.506) (1.275) (45.024) (207.062)
Impostos de renda e contribuição social 89 (4.852) (4.256) (1.574) (3.313) (1.733) (44.773) (29.681)
Lucro Líquido do exercício 100.295 (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.719
EBITDA (1) 6.720 5.001 4.796 7.181 5.695 159.174 291.462
(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM 
nº 527, de 04 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O 
EBITDA consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição 
social, e dos custos e despesas com depreciação e amortização.

 █ 4. Auditores Independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia adota como procedimento formal consultar os 
auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes, no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de ou-
tros serviços não venha a afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. 
As práticas da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes asseguram que não haja conflito de interesses, 
perda de independência ou objetividade. A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência 
para os auditores independentes conforme NBC PA 02 - Independência, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabi-
lidade nº 1.267/2009. A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovarão dos serviços contratados junto aos 
seus auditores externos, com a finalidade de evitar conflito de interesse ou perda de objetividade de seus auditores independentes. 
São adotados os seguintes princípios para pré-aprovarão: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve 
exercer funções gerenciais na Companhia; e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia. Adicionalmente, a Compa-
nhia reitera que não há transferências relevantes de serviços ou recursos entre os auditores e partes relacionadas com a Companhia, 
conforme definidas na Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 05(R1).
A Administração

Controladora Consolidado
Passivos Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores 9 750 814 10.171 36.542
Empréstimos e Financiamentos 10 - - - 103.153
Debêntures 10 - - 163.287 37.042
Impostos a pagar 72 72 7.466 7.326
Provisões 11 - - 12.205 10.887
PIS e COFINS Diferidos 15 - - 5.058 1.739
Encargos Setoriais 12 - - 5.770 10.578
Dividendos a pagar 25.173 66.822 30.227 66.822
Outros passivos 7.406 6.035 7.826 5.816
Total do Passivos Circulante 33.401 73.743 242.010 279.905
Fornecedores 9 - - 47.779 1.296
Empréstimos e Financiamentos 10 - - - 429.097
Debêntures 10 - - 2.137.072 351.049
Impostos a pagar - - 259 498
Provisões 11 - - 107.305 69.010
Impostos Diferidos 14.a 396.270 396.359 442.782 195.238
PIS e COFINS Diferidos 15 - - 557.851 253.201
Obrigações Especiais 13 - - 6.458 7.345
Total do Passivos Não Circulante 396.270 396.359 3.299.506 1.306.734
Patrimônio Líquido
Capital 16.1 750.001 750.001 750.001 750.001
Reserva de incentivo fiscal 15.104 15.104 15.104 15.104
Reserva de Lucro 868.836 934.490 868.836 934.490

1.633.941 1.699.595 1.633.941 1.699.595
Participações de não controladores - - 882.024 -
Patrimônio Líquido 1.633.941 1.699.595 2.515.965 1.699.595
Total do P assivos e Patrimônio líquido 2.063.612 2.169.697 6.057.481 3.286.234

Demonstração dos fluxos de caixa 
(em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente 
(em milhares de reais)

Sexta-feira, 29/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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Evoltz Participações S.A.   CNPJ nº 28.037.759/0001-68

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

A Evoltz Participações S.A., (“Companhia” ou “Evoltz”), anteriormente denominada Se-
ville Transmission Assessoria em Investimentos S.A., é uma Companhia privada constitu-
ída e sediada no Brasil, fundada no dia 26/06/2017. A Companhia tem por objeto social 
o investimento e participação em outras em outras sociedades, como socia, acionista ou 
quotista, no país ou no exterior, que desempenham atividades de geração ou transmissão 
de energia, assim como outras atividades de infraestrutura correlatas. 1.1. COVID-19. A 
Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconô-
mico e em seus negócios e nos negócios de suas controlada, 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 significativos que possam impactar o negócio e/ou quaisquer evidências de ris-
cos de a serem divulgadas em comparação às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas apresentadas em 31/12/2020. Ademais a Administração da Companhia 
continua a priorizar pela manutenção da saúde e segurança dos funcionários. Ações de 
Responsabilidade Social. A controlada Norte Brasil Transmissora de Energia está pro-

movendo o investimento de R$ 5,25 milhões em comunidades indígenas, quilombolas, 
ribeirinhas e de agricultura familiar em dois territórios do estado do Pará (Calha do Norte 
do Rio Amazonas e Terra do Meio), em parceria com o Imaflora, por meio da rede Ori-
gens Brasil. Trata-se de uma rede premiada pela ONU (Inovação Internacional), que reúne 
mais de 1.700 produtores na Amazônia (quilombolas, extrativistas e povos indígenas). O 
investimento está sendo disponibilizado por meio de um programa socioambiental que 
tem duração de dois anos e meio. O montante investido no exercício foi de R$ 1.387 
totalizando R$ 2.581 até 31/12/2021. Por meio do Origens Brasil, a empresa assumiu o 
compromisso de seguir realizando aportes financeiros ao longo dos próximos dois anos 
e meio, que visa assegurar a manutenção e conservação segura do modo de vida das 
populações locais em situação de vulnerabilidade na região Amazônica, fortalecendo a 
rede de produção florestal a longo prazo. Em 24/04/2020, a Companhia, através do EVZ 
VIII, aprovou o apoio às comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas 
e agricultura familiar em Calha do Norte do Rio Amazonas e Terra do Meio em Altamira, 
através de uma doação de R$ 689. 1.2. Concessões. As controladas têm por objeto 
social principal operar concessões de serviços públicos de transmissão de energia por um 
período de 30 anos.

Empresa

Percentual 
de partici-
pação (%)

Receita Anual 
Ciclo 20-21 (mi-
lhões de Reais)

Receita Anual 
Ciclo 21-22 (mi-
lhões de Reais)

Comprimento 
(KM) Linha de Transmissão

Data de  
Despacho

Início da 
Concessão

Fim da  
Concessão

EVZ IV 100% 21,2 22,9 35 Km TL Bateias (PR) - Curitiba (PR) 21/06/2007 03/09/2010 20/06/2037
52 Km TL Canoinhas (SC) - São Mateus do Sul (PR) 05/09/2011

EVZ V 100% 18,1 19,5 104 Km TL Londrina (PR) - Maringá (PR) 21/06/2007 21/11/2009 20/06/203743 Km TL Itararé (SP) - Jaguariaíva 30/11/2010

EVZ VI 100% 21,9 25,0 69 Km TL Campos Novos (SC) - Videira (SC) 21/06/2007 06/07/2009 20/06/203765 Km TL Dona Francisca (RS) - Santa Maria (RS) 11/08/2011
EVZ VII 100% 14,7 16,1 116 Km TL Cascavel do Oeste (PR) - Foz do Iguaçu Norte (PR) 09/10/2007 18/09/2009 08/10/2037
EVZ VIII 100% 7,6 8,9 108 Km TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA) 16/06/2011 31/10/2014 15/06/2041

MTE 100% 171,0 179,0 333 Km TL Oriximina (PA) - Itacoatiara (AM) 16/10/2008 14/03/2014 15/10/2038224 Km TL Itacoatiara (AM) – Cariri (AM)
NBTE 51% 291,5 315,0 2.411 Km TL Porto Velho (RO) - Araraquara (SP) 26/02/2009 04/11/2014 25/02/2039

ou transferências de recursos entre da Companhia a Leovac. A Companhia detém a maio-
ria do capital com direito a voto e desta forma, não havendo disposição em contrário no 
âmbito do acordo de acionistas firmado em setembro de 2021, possui votos suficiente-
mente dominantes para ter o poder de direcionar as atividades dessa entidade. Como re-
sultado, a Companhia passa a consolidar a entidade a partir da data de conclusão da 
operação. Moeda Funcional e Moeda de apresentação. As demonstrações financeiras 
do Grupo são mensuradas 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 de Contábeis. O Grupo aplicou as políticas de contabilidade descritas abaixo de 
forma consistente a todos os anos apresentados nestes demonstrativos financeiros, exce-
to disposto em contrário. 2.3. Combinação de Negócios. Combinação de Negócios são 
contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma aquisição é medido pela 
soma da prestação transferida, que é medida pelo valor de mercado na data de aquisição 
e pelo valor de qualquer participação acionária minoritária neste adquirido. Para cada 
combinação de negócios, o Grupo decide mensurar a participação minoritária na empresa 
adquirida pelo valor de mercado e a participação proporcional adquirida da Empresa nos 
ativos líquidos identificáveis. Os custos relacionados à aquisição são registrados como 
efetuados e incluídos nas despesas administrativas. Quando o grupo adquire um negócio, 
ele avalia os ativos e passivos financeiros assumidos para classificação e designação correta 
de acordo com os termos contratuais, circunstâncias econômicas e condições pertinentes 
na data de aquisição. Isto inclui a separação dos derivativos integrados nos contratos de 
hospedagem pela parte adquirida. O valor de Mercado na data de aquisição será reconhe-
cido por qualquer prestação contingente a ser transferida pela sociedade incorporadora. 
Uma prestação contingente classificada como patrimônio líquido não é remensurado e a 
liquidação posterior é contabilizada como parte do patrimônio líquido. Uma consideração 
contingente classificada como um ativo ou passivo, que é um instrumento financeiro e 
dentro do escopo dos instrumentos financeiros do IFRS 9, é mensurado pelo valor de 
Mercado com as mudanças no valor de mercado reconhecidas no resultado, de acordo 
com o IFRS 9. Outras considerações contingentes que não façam parte do escopo do IFRS 
9. 2.4. Instrumentos Financeiros. Um instrumento Financeiro é um contrato que origina 
um ativo financeiro de uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento de capital 
próprio de outra entidade. 2.4.1. Ativos Financeiros. a) Reconhecimento inicial e men-
suração. Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequen-
temente 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 gera fluxos de caixa que sejam “exclusiva-
mente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução 
de valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reco-
nhecidos no resultado. Em 31/12/2021 e 2020, os principais ativos financeiros classificados 
nesta categoria são as contas a receber de clientes e o ativo contratual. ■ Ativos financei-
ros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financei-
ros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos 
financeiros a serem obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com 
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classi-
ficados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor 
justo são reconhecidas no resultado. No dia 31/12/2021 e 2020, os ativos financeiros de 
base classificados nesta categoria são equivalentes de caixa. ■ Ativos financeiros ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são mensurados 
ao valor justo e mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto 
pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que compreendem 
exclusivamente pagamentos de principal e juros. A Companhia não possui ativos financei-
ros com essas 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 esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. c) 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 fi-
nanceiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade 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 inicial e mensura-
ção. Os passivos 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 re-
conhecimento 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 resul-
tado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor 
de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. b) Desreconhecimento de 
passivos Financeiros. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo finan-
ceiro) 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 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 sua 
quantia líquida apresentada na declaração de posição financeira quando, e somente quan-
do, a Empresa possui direito legal de compensar estas quantias e busca liquidá-las de forma 
líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.4.4. Caixa e Equivalen-
tes de Caixa. Caixa e Equivalentes de Caixa incluem disponibilidades, depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudan-
ça de valor, normalmente com maturidades originais de até três meses a partir da data 
contratual. Os equivalentes de caixa são coletados para atender compromissos de caixa de 
curto prazo e não para investimentos ou outros fins. 2.5. Ativos de Contrato de Conces-
são. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrado entre a 
União (Poder Concedente - Outorgante) e a controladas e controladas em conjunto do 
Grupo regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão pela Companhia. 
Conforme referido no acordo, a Empresa é responsável por transportar energia dos centros 
de geração para os pontos de distribuição. Para atender a esta demanda, a obrigação de 
Desempenho da Empresa é manter e operar a infraestrutura de transmissão. De acordo 
com esta obrigação de desempenho, a Empresa mantém sua infraestrutura de transmissão 
disponível para usuários e recebe prestações chamadas de Receita Anual Permitida (RAP) 
pela duração do acordo de concessão de serviços. Estas receitas amortizam os investimen-
tos feitos nesta infraestrutura de transmissão. Quaisquer investimentos não amortizados 
geram o direito a indenização pelo Poder Concedente, que recebe toda a infraestrutura de 
transmissão ao fim do acordo de concessão de serviços. O direito a prestações pelos bens 
e serviços é condicionado ao cumprimento com as obrigações de desempenho e as quan-
tias desta prestação são classificadas como ativos contratuais referentes a concessão. A 
receita da infraestrutura de transmissão é mensurada conforme a seguir: (i) Reconhecimen-
to 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 mo-
mento 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 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 re-
muneração 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 Remu-
neração do Ativo de contrato de concessão, utilizando a taxa implícita definida no início do 
contrato. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de conces-
são e é determinada no início do projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implíci-
ta utilizada pela Companhia incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de 
recebimentos de caixa. 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 RAP durante o prazo da concessão. Os valores 
da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS con-
forme 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. 2.6. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a 
Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obliga-
tion), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.7. 
Impostos renda e contribuição 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 patri-
mônio líquido, quando aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patri-
mônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Com-
panhia nas declarações 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 im-

posto 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 tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos, conforme determina a 
legislação em vigor. 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 contábeis apresentados nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tribu-
tos, 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 reco-
nhecidos 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. O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em 
cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tribu-
táveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a 
ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e são 
reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permi-
tirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. 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 tributária ou diferentes entidades tributáveis onde 
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Benefício fiscal – Lucro da explo-
ração. As controladas MTE, EVZ VIII e NBTE têm incentivo fiscal gerado pelas operações 
conduzidas no Norte, conferidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
– SUDAM, que representa uma redução de 75% do imposto salarial. O incentivo é calcu-
lado com base no lucro tributável da atividade incentivada (imposto de renda operacional) 
e leva em conta na demonstração do resultado e destinado à reserva de lucros no patrimô-
nio líquido. Em virtude do benefício concedido, as controladas, possuem algumas obriga-
ções dentre as quais destacamos: (i) cumprir a legislação trabalhista e social e das normas 
de proteção e controle do meio ambiente; (ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em 
atividade diretamente ligada à operação na área de atuação da SUDAM; (iii) constituição 
de reserva de lucros com o valor resultante da redução, a qual somente poderá ser utiliza-
da para absorção de prejuízo ou aumento de capital social; (iv) proibição de distribuição aos 
sócios ou acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em virtude da redução, 
sob pena de perda do incentivo e da obrigação de recolher, com relação à importância 
distribuída, o imposto que a Companhia tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência 
do imposto sobre o lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) 
apresentação anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução corres-
pondente ao exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria. 2.8. Capital So-
cial. O capital social da Companhia é composto de ações ordinárias, classificadas como 
patrimônio líquido. 2.9. Lucro por ação. O lucro básico por ação é calculado dividindo-se 
o resultado do exercício 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. Dividen-
dos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo nas demonstrações fi-
nanceiras 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) Revisadas e Vigentes: • CPC 15 (R1) (IFRS 3) 
– Combinação de negócios; • CPC 00 (R2) – Estrutura conceitual para relatório financeiro; 
• CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) – Definição e 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 financeiros: A administração da Companhia e de suas controladas 
avaliaram as normas supracitadas e não identificaram impactos materiais nestas informa-
ções financeiras interinas. (b) Revisadas e não vigentes: • CPC 11 (IFRS 17) – Contratos 
de Seguro; • CPC 26 (IAS 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificações 
de passivos circulante e não circulante). Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato 
de Seguros, norma ainda não emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Adminis-
tração da Companhia está em processo de análise dos impactos dos demais pronuncia-
mentos acima destacados.

 █ 3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes
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 
Concessões. 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 de concessão 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 condicio-
nado à satisfação da obrigação 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 empre-
endimento. O valor do Ativo de contrato de concessão das concessionárias de transmis-
são 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 pre-
missas 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 usuá-
rios. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão 
e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indeniza-
ção do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas pela 
Companhia para determinação do Ativo de contrato de concessão da concessão são as 
seguintes: ■ Ativos de contrato de concessão indenizáveis - a Companhia reconhece 
o valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados. como Ativo de contrato 
de concessão. determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL. 
tendo como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato de concessão amortizável 
pela RAP – as adições decorrentes das ampliações. reforços ou melhorias da infraestru-
tura de transmissão são registradas como Ativo de contrato de concessão. ■ 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 fundiários, ambiental, tributários, trabalhis-
tas, regulatórios e cíveis. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto 
são 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/obrigação e uma estimativa razo-
ável 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 avaliação dos advo-
gados 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”). 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 indica-
ção 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 financeiros 
perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do de-
vedor. a reestruturação do valor devido à Norte Brasil sobre condições de que a Compa-
nhia não consideraria em outras transações. indicações de que o devedor ou emissor en-
trará 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 
redução 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 períodos 
apresentados. 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 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 (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. 3.4. Demonstração de Fluxo de 
Caixa (“DFC”). Demonstração dos Fluxos de Caixa (“DFC”) A demonstração dos fluxos 
de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com a Delibe-
ração CVM n°. 641. de 7/10/2010. que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) 
(IAS 7) – Demonstração dos Fluxos de Caixa. emitido pelo CPC.

 █ 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Recursos na conta corrente 53 30 5.422 10.474
Certificado de Depósito
 Bancário (CDB) (i) 18.363 68.045 170.001 143.898

18.416 68.075 175.423 154.372
(i) Referem-se a certificados de depósito bancário altamente líquidos indexados aos Cer-
tificados de Depósito Interbancário (CDI). prontamente conversível em uma quantia de-
finida dinheiro. sujeitos a acordos de recompra com instituições financeiras e um baixo 

1.3. Aquisição acionária da Controladora da Companhia. 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 Participa-
ções S.A. Em razão da aquisição do controle acionário a ação detida pela TPG Seville SPV, 
LLC foi transferida à Evoltz Participações S.A.. Em 12 de julho, a Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. – Eletronorte (“Eletronorte”) comunicou formalmente à Evoltz Participações 
S.A. (“Evoltz”) sua decisão de exercer seu direito de venda conjunta (tag along) da sua 
participação acionária de 49% na Norte Brasil (“NBTE”) em função da troca de controle 
indireta nessa companhia, conforme previsto no acordo de acionista com a Evoltz. A 
transação estava sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais, assim como a 
da operação de venda da própria Evoltz, que se deu em 29/07/2021. Em 23/09/2021 foi 
concluída a aquisição dos 49% de participações da Eletronorte pela Leovac Participações 
S.A. (“Leovac”), uma sociedade controlada por fundos geridos pelo Ontario Teachers’ 
Pension Plan Board, após a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações. 1.4.  
Combinação de negócios. MTE - Aquisição. A Evoltz Participações S.A. se tornou acio-
nista na Manaus Transmissora de Energia S.A no início de 2018, com participação de 
50,5%. A Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras) já era acionista com participação 
de 49,5%. Dentro do escopo do Processo de Venda Competitiva nº 01/2019 organizado 
pela Eletrobrás no dia 25/07/2019, a Diretoria da Eletrobras aprovou uma oferta vinculati-
va no 17/04/2020 realizada pela Evoltz para aquisição de ações na Eletrobras a um preço 
de aquisição de R$ 251,000. No dia 28/04/2020, um contrato foi assinado para compra 
e venda de ações e outros ajustes entre a Empresa e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
– Eletrobras, considerando o preço supracitado e condições pregressas específicas, que 
deve ser rescindido após a aprovação dos órgãos autorizados, nomeadamente a ANE-
EL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e o CADE (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica). No dia 30/04/2020, conforme a compra e venda de ações e outros ajustes, 
cláusula 4, item (i), a Empresa fez o pagamento totalizando R$ 24.901, equivalente a 
10% do contrato, em vista do valor ajustado estabelecido no contrato supracitado. Além 
disso, no dia 3/09/2020, a porção restante foi regularizada, na quantia de R$ 226.202.

Valores de Mercado de ativos e
 passivos na data de aquisição

Manaus
Valor 

Contábil
Valores de  

Mercado Ajuste
Valor de 
Mercado

Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa 55.703 - 55.703
Contas a Receber 17.225 - 17.225
Impostos recuperáveis 17.666 - 17.666
Impostos diferidos 226.241 - 226.241
Ativos contratuais referentes a concessão 2.143.384 (417.069) 1.726.315
Outros Ativos 61.949 - 61.949

2.522.168 (417.069) 2.105.099
Passivos
Fornecedores 35.368 - 35.368
Empréstimos e Financiamentos 662.396 - 662.396
Impostos a pagar 6.426 - 6.426
Impostos diferidos 413.129 - 413.129
Provisões 1.573 24.646 26.219
Dividendos 8.593 8.593
Outros passivos 77.895 - 77.895

1.205.380 24.646 1.230.026
Total de ativos identificáveis, líquidos 1.316.788 (441.715) 875.073
Valor justo da parcela adquirida (49,50%) 507.303
Contraprestação transferida pela aquisição 251.103
Ganho por compra vantajosa 256.652
Perda na remensuração na aquisição do controle (*) (147.223)
Conforme contrato de compra e venda de ações assinado em 28/04/2019 com todas as 
condições suspensivas ultrapassadas em 3/08/2020, data de fechamento da operação 
e, portanto, o balancete do dia 31/08/2020 serve como data base para o relatório de 
combinação de negócios. (*) Conforme exigido pelo pronunciamento técnico CPC 15 
(R1), em uma combinação de negócios realizada em etapas, o adquirente deverá remen-
surar a participação mantida anteriormente pelo valor de mercado na data de obtenção 
do controle (data de aquisição) e deverá reconhecer na renda para o período os ganhos 
ou perdas resultantes, se houver. Evoltz IV – Aquisição de Participação Minoritária. 
O Acionista COFIDES Inversion e Desarollo’s (“COFIDES”) detentor de 23,54% de par-
ticipação na EVZ IV, aprovou uma oferta vinculante no dia 07/07/2020 realizada pela 
Evoltz para aquisição de suas ações para um preço de aquisição de EUR 4.521 mil. No dia 
29/09/2020, um contrato de compra de ações foi celebrado para aquisição de 23,57% 
das ações ordinárias de titularidade da Compañia Española de Financiación del Desarrollo 
S.A. - COFIDES com preço de aquisição de R$ 30 milhões. A transação foi aprovada pelos 
órgãos competentes no dia 22/09/2020, pela Aneel, e pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE.
Prestação paga ao acionista minoritário 30.069
Valor de livros da participação adicional adquirida (41.039)
Diferença reconhecida em lucros acumulados (10.970)

 █ 2. Base da Preparação e Consolidação
2.1. Base da Preparação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implemen-
tadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovado pela Co-
missão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Todas as informações relevantes de suas próprias demonstrações financeiras, e somente 
estas informações, estão sendo apresentadas e correspondem àquelas utilizadas pela Ad-
ministração da Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas e individuais fo-
ram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos finan-
ceiros mensurados pelo valor justo e por ativos do valor a recuperar. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo da contraprestação paga em troca dos ativos. A 
emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria e Conselho de 
Administração no dia 31/03/2022. 2.2. Base da Consolidação. As Demonstrações finan-
ceiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas controladas, 
coletivamente o “Grupo”, juntamente com a porção de resultados das controladas em 
conjunto pertinentes ao Grupo. a) Subsidiárias. Uma subsidiária é uma entidade controla-
da pelo Grupo. O Grupo controla uma entidade quando o Grupo é exposto a, ou possui 
direito a, retornos variáveis de seu envolvimento com a entidade e possui a habilidade de 
afetar estes retornos através de seu poder sobre o investido. Especificamente, o Grupo 
controla uma subsidiária se, e somente se, o Grupo tiver: ■ Os poderes sobre a subsidiária 
(isto é, direitos existentes que dão ao Grupo a habilidade de direcionar as atividades rele-
vantes para o negócio do referido investidor); ■ Exposição, ou direitos, a retornos variáveis 
decorrente do envolvimento com o investidor; ■ Capacidade de usar seu poder sobre o 
investidor para afetar seus retornos. Geralmente, presume-se que a maioria dos direitos de 
votação resulta em controle. A fim de apoiar esta suposição, quando o Grupo possui me-
nos da maioria na votação ou direitos similares de um investido, o Grupo considera todos 
os fatos e circunstâncias relevantes ao avaliar se possui poder sobre um investido, incluindo: 
■ O(s) arranjo(s) contratual(ais) com outros titulares de voto do investido; ■ Direitos oriun-
dos de outros arranjos contratuais; ■ Direitos de voto do Grupo e direitos de voto poten-
ciais. O Grupo reavalia se possui controle de um investido ou não, se fatos ou circunstâncias 
indicarem que há mudanças a um ou mais dos três elementos de controle. A consolidação 
de uma subsidiária começa quando o Grupo obtém controle sobre a subsidiária e termina 
quando o Grupo perde controle da subsidiária. Ativos, passivos, lucros e despesas de uma 
subsidiária adquirida ou liquidada durante o ano são incluídos nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas a partir da data que o Grupo recebe controle até a data que o Grupo 
deixa de controlar a subsidiária. Lucros e prejuízos e cada componente de OCI são atribuí-
dos aos proprietários do capital próprio do Grupo e ações em participações minoritárias, 
mesmo se isto resultar nas participações minoritárias terem saldo de déficit. Quando ne-
cessário, ajustes serão feitos aos demonstrativos financeiros das subsidiárias para alinhar as 
políticas de contabilidade com as políticas de contabilidade do Grupo. Todos os ativos e 
passivos dentro do Grupo, patrimônio, lucros, despesas, e fluxo de caixa referente a tran-
sações entre membros do Grupo são completamente eliminados na consolidação. Uma 
mudança de participação societária para uma subsidiária, sem perda de controle, é conta-
bilizada como operação de patrimônio. Se o Grupo perder controle sobre uma subsidiária, 
ele deixa de reconhecer os ativos relacionados (incluindo fundo de comércio), passivos, 
ações em participações Minoritárias e outros componentes de patrimônio, enquanto qual-
quer prejuízo ou ganho resultante é reconhecido como lucro ou prejuízo. Qualquer inves-
timento retido é reconhecido no valor de mercado. As controladas do Grupo são a Evoltz 
IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. (“EVZ IV”), Evoltz V Londrina Transmissora de 
Energia S.A. (‘EVZ V’), Evoltz VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VI”), 
Evoltz VII Foz Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VII”) Evoltz VIII. Transmissora de 
Energia S.A. (“EVZ VIII”), Manaus Transmissora de Energia S.A. (“MTE”) e Norte Brasil 
Transmissora de Energia S.A. (“NBTE”). b) Acordos conjuntos. Os acordos conjuntos in-
cluem acordos contratuais em que duas ou mais partes têm controle conjunto e quando 
as decisões relativas às atividades relevantes da entidade requerem consentimento unâni-
me. As operações conjuntas são empreendimentos controlados em conjunto, onde as 
partes têm direitos sobre os ativos e obrigações subjacentes para os passivos subjacentes 
relacionados ao acordo. O Grupo contabiliza sua participação nos ativos, passivos, receitas 
e despesas de qualquer acordo. Joint ventures compreendem arranjos onde as partes do 
arranjo têm direitos sobre os ativos líquidos. Estes são contabilizados usando o método da 
equivalência patrimonial. Conforme nota explicativa 1.3 a participação acionária de 49% 
detida pela Eletronorte na NBTE foi adquirida pela Leovac em 23 de setembro de 2021. 
Com isso a Administração da Companhia avaliou com base no acordo de acionistas firma-
do pela Companhia e seu acionista controlador (“Leovac”) se nos termos desse acordo de 
acionista possui controle, controle conjunto ou influência significativa sobre a referida 
entidade. A assinatura do referido acordo de acionistas não incluiu ou prevê pagamentos 
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risco de alteração de valor.
 █ 5. Contas a Receber

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Concessionárias e Permissionárias 60.970 29.183
Outras contas a receber (i) - 4.279
Provisão da parcela variável por indisponibilidade (ii) (2.119) (4.561)

58.851 28.901
Circulante 54.297 -
Não circulante (iii) 4.554 -
(i) A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.565 de 21/06/2019, homologou o 
resultado do Reajuste Tarifário Anual da Companhia, com período de vigência/07/2019 a 
julho de 2020. Considerando como referência os valores praticados na data do reajuste, 
o efeito tarifário negativo de 5,82%. Em 05/11/2019 a ANEEL se manifestou a favor do 
pedido de reconsideração interpostos contra a Resolução Homologatória nº 2.556, de 
11/06/2019 face as metodologias utilizadas na revisão da RAP nos submódulos 9.1 e 9.2 
dos Procedimentos de Revisão Tarifária – PRORET e na Nota Técnica nº 105/2019 - SGT/
ANEEL, de 7/06/2019 estabelecendo um reposicionamento do efeito tarifário negativo 
de 5,8% para -3,67%. Referido reposicionamento, diferença entre os percentuais, foram 
registrados tendo em vista a sua competência no montante de R$ 10,4 milhões, total-
mente revertido em 31/12/2021. (ii) Refere-se à provisão da parcela variável e penalidades 
de redução de receita por indisponibilidade da linha de transmissão. (iii) Corresponde à 
valores a receber que estão em litígio e aguardando posição da ONS. Contas a receber 
referentes a concessionários e Permissionárias possuem juros bonificados e são geralmen-
te com prazos de 15 a 45 dias. As contas a receber estão distribuídos por vencimento. 
conforme a seguir: Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Devido 54.297 25.849
Vencida até 90 dias 271 212
Vencida por mais de 90 dias 4.554 3.122
A administração entende que a dedução de contas contestáveis não é exigida. de acordo 
com o Contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST) firmado pela Empresa e pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que garante o recebimento das quantida-
des devidas pelos usuários dos serviços prestados por meio do Contrato de Contragaran-
tia (CCG) e a Carta de Fiança Bancária (CFB).

 █ 6. Impostos a recuperar
Controladora Consolidado

Circulante 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IR e contribuição social (i) 1.152 660 26.304 14.841
Outros Impostos Recuperáveis 1 1 4.222 3.737

1.153 661 30.526 18.578
Não circulante
IR e contribuição social (i) - - 16.302 15.292

- - 16.302 15.292
(i) Referem-se basicamente a saldos negativos de imposto de renda e contribuição social 
os quais são atualizados monetariamente e podem ser compensados com qualquer im-
posto ou contribuição administrada pela Receita Federal (“RFB”). Em adição aos saldos 
negativos a Companhia possui registros no longo prazo pedidos de restituição junto a RFB 
que estão pendentes de deferimento.

 █ 7. Ativos de Contrato de Concessão 
Segue abaixo a movimentação dos ativos de contrato de concessão do Grupo em 2021:

Consolidado 
31/12/2021

Consolidado 
31/12/2020

Saldo inicial 2.155.798 420.729
Aquisição de controle MTE - 2.141.036
Adição Norte (i) 3.508.991 -
Alocação Menos Avalia (80.808) (439.489)
Acréscimo ao ativo do contrato - seccionamento (ii) - 7.429
Remuneração de ativos de contrato de concessão 569.613 235.510
Amortização de ativo de contrato de concessão (487.962) (209.417)
Saldo final 5.665.632 2.155.798
Corrente 488.498 212.135
Não circulante 5.177.134 1.943.663
(i) Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.2. com base no acordo de acionistas 
a Norte Brasil passa a ser controlada da Evoltz. (ii) Refere-se ao seccionamento doado 
pela COPEL em 15/07/2019. na qual fora reconhecido por meio de uma Resolução de 
Autorização da Aneel em 26/05/2020. como instalações de transmissão. estabelecendo 
a RAP e o período de concessão igual ao do contrato principal caracterizando-o como 
ativo do contrato. Contrato de Concessão de Serviço. As principais características do 
Contrato de Concessão de Serviço para os serviços de transmissão pública para cons-
trução. operação e manutenção de instalações de transmissão estão descritas abaixo:  
■ Receita Anual Permitida - RAP - A prestação de serviços de transmissão pública será 
fornecida através de pagamento ao transmissor da RAP a ser recebida. desde a data de 
disponibilidade de operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é ajustada 
anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). ■ Receita 
de Operações. Manutenção e Construção - Para fornecimento das instalações de 
transmissão para operação comercial. o transmissor terá direito a faturamento anual para 
operação. manutenção e construção. reajustada e revisada anualmente. ■ Parcela Vari-
ável - A receita de Operação manutenção e construção estará sujeita a um desconto. com 
base em uma redução mensal. que reflete a condição de disponibilidade das instalações 
de transmissão. de acordo com a metodologia definida no Contrato de Prestação de 
Serviços de Transmissão (CPST). A porção referente ao desconto anual para indisponi-
bilidade não deverá exceder 12.5% da RAP para a operação. manutenção e construção 
do transmissor. referente ao exercício contínuo por 12 meses antes do mês de ocorrên-
cia de indisponibilidade. incluindo este mês. Caso o limite acima seja excedido. o trans-
missor estará sujeito a multa. imposta pela ANEEL de acordo com a Resolução 318/98. 
na quantia máxima para infração de 2% do faturamento anual para operação. manu-
tenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à anotação no auto de infração.  
■ Ativo de contrato Indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Referentes 
ao Serviço Público de Energia Elétrica - no período final do acordo de concessão. a extinção 
da concessão é totalmente determinada, ao passo que a ANEEL deverá ceder um contrato 
até a sucessão de um novo transmissor, a seu exclusivo critério. O término da concessão 
determinará automaticamente a reversão dos ativos ligados ao serviço ao Poder Conce-
dente, com retiradas e avaliações, além da determinação da quantia de compensação de-
vido ao transmissor, observando as quantias e datas de incorporação ao sistema elétrico. 
O valor da indenização dos ativos reversíveis será o valor resultante de um inventário reali-
zado pela ANEEL ou por um agente especialmente designado, e seu pagamento será feito 
com os fundos fornecidos pela Reserva Global de Reversão - RGR. de acordo com o artigo 
33 do Decreto n° 41019/57 dos Serviços de Energia Elétrica e o Artigo 4 da Lei 5655/71, 
conforme alterado pelo Artigo 9 da Lei 8631/93, após o término do procedimento admi-
nistrativo, em uma porção corrigida monetariamente até a data de pagamento. O Grupo 
não é obrigado a remunerar o Poder Concedente pela concessão de linhas de transmissão 
de energia através de investimentos adicionais quando os ativos ligados ao serviço de 
energia pública são revertidos. A Gerência entende que a melhor estimativa para a quantia 
de indenização é o valor residual da propriedade. usina e equipamento. ■ Renovação ou 
Rescisão – Ao exclusivo critério da ANEEL. e a fim de garantir a continuidade e qualidade 
do serviço público. o prazo da concessão pode ser prorrogado por, no máximo, um ano. 
de acordo com as determinações do parágrafo 3 do Artigo 4 da Lei 9074/95. mediante 
solicitação do transmissor. Qualquer prorrogação do período de concessão deverá estar 
sujeito ao interesse público e para revisar as condições estipuladas no contrato de conces-
são. ■ Aspectos Ambientais - O transmissor deverá construir. operar e manter as instala-
ções de transmissão. em cumprimento da legislação e dos requisitos ambientais aplicáveis. 
tomando todas as medidas necessárias com a agência responsável pelo licenciamento. a 
seu próprio risco. e em cumprimento com todas as obrigações e requisitos. Independente 
de outros requisitos do órgão de licenciamento ambiental. o transmissor deverá imple-
mentar medidas compensatórias. da forma prescrita no artigo 36 da Lei 9985/00. que 
determina o “reparo de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros 
ecossistemas”. a serem detalhados na apresentação do Projeto Ambiental Básico. de sua 
responsabilidade. para o órgão competente. que também apresenta os requisitos das 
agências ambientais dos Estados onde as Linhas de transmissão serão implementadas.  
■ Descumprimento de penalidades - Em caso de falha no cumprimento das penalida-
des impostas por infração. ou notificação ou determinação da ANEEL e procedimentos 
de rede. para regulamentação da prestação de serviços. a concessão poderá prescrever. 
da forma estabelecida na lei e no contrato de concessão. sem prejuízo à determinação 
das responsabilidades do transmissor ao Poder Concedente. ANEEL e usuários e tercei-
ros. e das indenizações aplicáveis. Alternativamente à declaração de confisco. a ANEEL 
poderá propor a expropriação do bloco de ações de controle do transmissor e levando a 
leilão público. O valor mínimo definido para o leilão será a quantia líquida devida em caso 
de confisco. Os controladores serão controlados a partir da quantia calculada. a quantia 
equivalente às suas respectivas participações.

 █ 8. Investimentos
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Investimentos em controladas 1.982.913 1.242.705 - -
Investimentos em controladas
 em conjunto - 820.764 - 820.764

1.982.913 2.063.469 - 820.764
8.1. Informações de Investimento 

31/12/2021
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE

Patrimônio Líquido (*) 94.760 81.732 123.042 77.578 53.764 1.248.571 1.800.048
Lucro (prej.) do  exercício (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.717
% Participação: 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.0%

Classificação
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
31/12/2020

Patrimônio EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
 Líquido (*) 105.951 83.542 122.413 74.512 50.621 1.335.672 1.848.326
Lucro (Prejuízo)
  do exercício (2.734) 3.247 2.256 5.327 2.103 67.358 142.923
% Participação 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100%

Classificação
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro-

lada
Contro- 

lada
(*) Patrimônio líquido sem considerar o percentual de participação (ações) da Evoltz.
8.2. Investimentos em controladas

Controlada
Saldo em EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE (*) Total
 31/12/2020 53.578 35.878 66.599 46.257 16.923 1.023.470 820.764 2.063.469
Equivalência
 Patrimonial (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 27.905 91.426
Redução 
 do capital (2.000) - - - - (140.000) - (142.000)
Amortização
 menos valia -
 combinação
 de negócios 3.190 2.903 3.400 1.721 1.626 17.683 6.242 36.765
Dividendos - - - - - (16.477) (6.627) (23.104)
Reversão 
 de dividendos - - 534 1.265 458 - - 2.257
Dividendos
 pagos - - - - - - (45.900) (45.900)
Saldo em
 31/12/2021 45.578 36.973 70.626 51.605 21.694 954.053 802.384 1.982.913
■ Conforme mencionado na Nota Explicativa 2.2 – Base e preparação de Consolidação, 
em 23 de setembro a Evoltz Participações passou a ter controle sobre a NBTE consolidan-
do-a a partir dos resultados posteriores.

8.3. Informações sobre controladas 31/12/2021
Balanço Patrimonial Nota EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Caixa e equivalentes de caixa 10.671 11.699 11.938 7.367 5.736 53.536 56.060
Contas a Receber 1.555 1.377 2.266 1.637 825 16.204 30.433
Depósito vinculados - - - - - - 15.260
Tributos Recuperar 162 134 371 106 423 11.189 16.988
Ativos de contrato da concessão 20.873 17.399 22.623 11.728 7.359 146.070 262.446
Antecipação de dividendos - 476 - 464 - - 811
Partes Relacionadas - - 1 - - - -
Outros Ativos Circulantes 1.063 (217) 306 531 105 12.095 12.663
Total de Ativos Circulantes 34.324 31.302 37.505 21.833 14.448 239.094 394.661
Ativo do contrato de concessão 161.481 128.547 195.650 115.763 75.078 2.059.063 3.312.453
Contas a Receber 238 183 190 1.899 66 804 1.174
Depósito vinculados (a) - - - - - - 39.551
Imobilizado 176 235 207 185 233 - 342
Intangível 501 70 81 55 44 292 374
Depósitos judiciais 52 - - 332 - 15.833 2.126
Impostos recuperáveis 2.380 519 2.324 1.581 - 7.383 2.115
Total de Ativos Não-Circulantes 164.828 129.554 198.452 119.815 75.421 2.083.375 3.358.135
Fornecedores 512 330 378 362 205 2.604 5.025
Debêntures (a) 11.208 7.159 8.211 5.619 2.171 63.876 65.043
Partes Relacionadas 618 564 702 468 207 4.566 79
Dividendos a pagar - - - 561 241 39.678 12.995
Impostos a pagar 226 171 238 160 331 2.184 4.085
PIS COFINS Diferidos - - - - 145 1.383 3.529
Provisões (1) - - - - 8.820 3.385
Encargos Setoriais 1.163 143 178 132 62 1.496 2.596
Outros Passivos Circulantes 3 2 2 1 - 419 -
Total de Passivos Circulantes 13.729 8.369 9.709 7.303 3.362 125.026 96.737
Debêntures (a) 64.843 40.761 51.234 24.346 21.902 672.540 1.261.446
Fornecedores - - - - 1.004 - 46.775
Títulos a Recolher - - - - 259 - -
Provisões 1.255 4.159 3.749 478 1.106 22.729 13.299
Impostos diferidos 24.565 25.835 48.223 25.485 8.472 253.603 534.491
Outros Passivos Não-Circulantes (b) - - - 6.458 - - -
Total de Passivos Não-Circulantes 90.663 70.755 103.206 56.767 32.743 948.872 1.856.011
Patrimônio Líquido 94.760 81.732 123.042 77.578 53.764 1.248.571 1.800.048
% de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51%

31/12/2020
Balanço Patrimonial Nota EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Caixa e equivalentes de caixa 7.657 7.727 10.378 7.469 4.644 48.423 65.445
Títulos e valores mobiliários - - - - - - 80
Contas a Receber 1.780 2.134 2.388 3.472 714 18.414 25.776
Depósito vinculados (a) - - - - - - 34.656
Ativos de contrato de concessão 18.212 15.124 19.763 11.284 6.762 140.991 253.321
Outros Ativos Circulantes 2.132 2.129 2.759 1.803 929 21.522 25.944
Total de Ativos Circulantes 29.781 27.114 35.288 24.028 13.049 229.350 405.222
Ativo do contrato de concessão 167.764 134.278 204.474 118.643 73.411 2.035.185 3.255.670
Depósito vinculados (c) - - - - - 37.781 54.442
Imobilizado 184 254 63 194 247 - 111
Depósitos judiciais 107 - 1.786 - - 35.098
Impostos recuperáveis recuperar 2.307 2.043 2.253 1.533 - 7.157 2.050
Outros Ativos 498 68 78 69 553 191 4.291
Total de Ativos Não-Circulantes 170.860 136.643 208.654 120.439 74.211 2.115.412 3.316.564
Fornecedores 154 280 171 323 181 34.619 19.499
Empréstimos e Financiamentos (d) - - - - - 103.153 -
Debêntures (e) 3.983 4.570 4.437 5.037 2.792 16.223 54.154
Dividendos a pagar - 726 1.265 696 23.201 -
Impostos a pagar 244 241 398 485 349 5.537 15.026
Provisões - - - 478 - 10.887 9.724
Outros Passivos Circulantes 1.690 1.590 2.323 838 1.079 12.029 10.466
Total de Passivos Circulantes 6.071 6.681 8.055 8.426 5.097 205.649 108.869
Empréstimos e financiamentos (d) - - - - - 429.097 -
Fornecedores (c) 67.171 48.756 59.772 31.267 22.247 121.836 1.190.697
Debêntures - - - - 1.004 292 48.393
Provisões 1.281 2.546 5.518 - 765 45.480 24.510
Impostos de renda e contribuição social 20.167 21.965 47.291 22.440 7.028 206.735 500.235
Outros Passivos Não-Circulantes (b) - - 7.823 498 (1) 755
Total de Passivos Não-Circulantes 88.619 73.267 112.581 61.530 31.542 803.441 1.764.590
Patrimônio Líquido 105.951 83.809 123.307 74.512 50.621 1.335.672 1.848.326
% de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51%
(a) Em 29 de abril de 2021, a Controlada Manaus procedeu com a quitação antecipada dos empréstimos e debêntures captados junto ao BNDES, Basa e Itaú. Em consequência o referido 
BNDES da plena e geral quitação às obrigações assumidas pela Companhia no que tange a garantias concedidas, cessão fiduciária, penhor de ações e cláusulas restritivas. Em 28 de abril 
de 2021 foi emitida a terceira série de debêntures privadas para o Itaú, BTG de R$750.000 no valor nominal de R$1,00 cada uma, totalizando R$750.000. As debêntures são conversíveis 
em ações a serem subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, como garantia real e fidejussória, cujo vencimento se dará em 15 de abril de 2031, ocasião em que a 
Companhia se obriga a proceder ao pagamento das debêntures que ainda estejam em circulação pelo valor nominal atualizado, acrescido da remuneração. (b) Em 15 de julho de 2019, 
a Companhia assinou um contrato de transferência não onerosa de instalações cedidas referente a estrutura objeto do contrato de compartilhamento de instalação com a Companhia 
Paranaense de Energia – COPEL onde obteve direito a infraestrutura operacional avaliada no montante de R$ 7.345. Em 26 de maio de 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 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 por meio de parcela de ajuste, reajustada pelo índice estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço 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. (c) Em 13/01/2020 as controladas 
EVZ V. EVZ VI. EVZ VII procederam com a quitação antecipada dos empréstimos captados junto ao BNDES. Em consequência o referido BNDES através de instrumento de quitação data-
do de 18/02/2020 deu plena e geral quitação às obrigações assumidas pelas Companhias no que tange a garantias concedidas. cessão fiduciária. penhor de ações e cláusulas restritivas. 
A Companhia e suas controladas EVZ V, EVZ VI, EVZ VII e Manaus possuem debêntures. cuja remuneração está baseada na variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. 
Apesar da correspondência enviada pelo BNDES a NBTE confirmando a quitação do débito em 29/12/2020. a NBTE ainda não tem um prazo para a liberação de todas as suas obrigações 
contratuais já que está ainda tem uma obrigação para cumprir de um projeto social que se encontra em andamento sendo financiado pelos próprios recursos da empresa. As outras 
obrigações assumidas pela Empresa a respeito das garantias concedidas. cessão fiduciária. penhora de ações e cláusulas restritivas foram dirimidas. Além disso a NBTE pagou as notas pro-
missórias com o Banco BTG Pactual. banco Itaú e o Banco ABC. na quantia de R$104.495. (d) Em 15/11/2020 a Norte realizou a 2ª emissão de 1.000.000 debêntures simples não conver-
síveis em ações da espécie com garantia real quirografária a ser convolada na espécie com garantia real para distribuição pública com esforços restritos em série única com valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00 totalizando R$ 1.000.000. Em 28/12/2020. a companhia recebeu o montante líquido de 963.620. Os recursos obtidos foram destinados à liquidação antecipada 
da totalidade do saldo devedor pela Companhia do empréstimo junto ao Banco BNDES e quitação antecipada na totalidade de Notas Promissórias. série única. ambos em 29/12/2020. 
Demonstração de Resultados 31/12/2021
Demonstração de Resultado EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE (i)
Receita líquida 16.075 14.251 17.180 14.634 9.584 194.086 352.988
Custo de Operações (4.793) (5.443) (7.018) (3.728) (1.937) (7.162) (40.869)
Outras Receitas (despesas) Operacionais - - (520) 113 - 13.864 3.191
Despesas Gerais e Administrativas (4.562) (3.807) (4.846) (3.838) (1.952) (41.614) (23.848)
Resultado Financeiro líquido (11.058 (2.553) (3.129) (1.506) (1.275) (45.024) (207.062)
Impostos de renda e contribuição social (4.852) (4.256) (1.574) (3.313) (1.733) (44.773) (29.681)
Lucro Líquido do exercício (9.190) (1.808) 93 2.362 2.687 69.377 54.719

31/12/2020
Demonstração de Resultado EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII MTE NBTE
Receita líquida 17.803 14.488 16.440 14.090 9.442 178.026 342.623
Custo de Operações (4.100) (2.620) (4.244) (3.013) (2.228) (37.981) (21.544)
Outras Receitas Operacionais 1.274 348 488 966 14 16.111 9.691
Despesas Gerais e Administrativas (8.162) (5.547) (6.497) (3.304) (3.023) (9.938) (9.462)
Resultado financeirolíquido (871) (1.121) (1.849) (302) (635) (51.496) (98.916)
Impostos de renda e contribuição social (8.678) (2.301) (2.082) (3.110) (1.467) (27.364) (79.469)
Lucro Líquido do exercício (2.734) 3.247 2.256 5.327 2.103 67.358 142.923
(i) Montantes referem-se ao resultado da controlada acumulado do exercício. O resultado consolidado líquido foi de R$ 3.168 referente ao último trimestre do exercício, período no qual a con-
trolada passou as ser consolidada, vide nota explicativa 2.2 item b.

 █ 9. Fornecedores
Controladora Consolidado

Circulante 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Serviços 750 814 55.573 36.670
Material - - 1.271 -
Outros - - 1.101 1.168

750 814 57.945 37.838
Circulante (i) 750 814 10.166 36.542
Não-Circulante (ii) - - 47.779 1.296
(i) O saldo de 2020 refere-se principalmente ao contas a pagar do fornecedor Manaus Construtora pago em janeiro de 2021, no valor de R$ 32.663. (ii) Refere-se a gastos incorridos 
com fornecedores na fase de construção da Linha de Transmissão composto principalmente pelo acordo judicial realizado com a Toshiba em outubro de 2019, no montante de R$ 85,4 milhões, sendo 
pago da seguinte forma: R$ 45 milhões a Toshiba na data da homologação do acordo pelo juiz das ações em 10/10/2019; e R$ 40 milhões através de confissão de dívida para pagamento em três 
parcelas assim distribuídas: R$ 10 milhões em 31.10.2024, R$ 15 milhões em 31.10.2025 e R$ 15 milhões em 31.10.2026 que por meio de transferência de direito creditórios será pago para Zonda 
Fundo de Investimentos corrigido pelo IPCA. O saldo remanescente de R$ 5,9 milhões encontra-se em discussão judicial, cuja ação tem carácter indenizatório e de rescisão de contratos de prestação 
de serviços, com imputação de culpa e inadimplementos contratuais contra a Companhia. 

 █ 10. Empréstimos. financiamento e debêntures
10.1. Composição de empréstimos e financiamentos e debêntures

Consolidado
31/12/2021

Empresa Dívida Taxa de juros Prazo Valor liberado Circulante Não Circulante
Manaus Itaú, BTG CDI 2.75% 15/04/2021 15/04/2031 750.000 63.876 672.540
Norte BTG IPCA 7,15% 15/03/2013 15/09/2026 200.000 40.327 228.313
Norte BTG, ABC, ITAÚ IPCA 5,07% 15/11/2020 15/11/2030 1.000.000 24.716 1.033.133
EVZ IV Debênture IPCA 5.40% 25/11/2020 15/10/2027 70.000 11.208 64.843
EVZ V Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 56.000 7.159 40.761
EVZ VI Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 67.000 8.211 51.234
EVZ VII Debênture CDI 1.26% 13/01/2020 30/06/2029 42.000 5.619 24.346
EVZ VIII Debênture CDI 1.42% 26/12/2019 30/06/2029 25.000 2.171 21.902

Total 163.287 2.137.072
Os vencimentos das parcelas de longo prazo estão distribuídos conforme a seguir:

2023 2024 2025 após 2025 Total
Debêntures 163.349 170.311 175.167 1.628.245 2.137.072

Consolidado - 31/12/2020
Empresa Dívida Taxa de juros Vencimento Valor liberado Circulante Não Circulante
Manaus BNDES TJLP 2.91% 05/10/2011 15/12/2026 401.000 37.161 182.299
Manaus BASA CCB TAXA FIXADA 8.50% 11/11/2011 10/07/2031 250.000 25.941 246.798
Manaus BASA Debênture TJLP 1.65% 29/03/2012 15/02/2029 150.000 16.223 121.836
Manaus ITAU CCB CDI 1.45% 27/12/2019 21/12/2021 40.000 40.052 -
EVZ IV Debênture IPCA 5.40% 25/11/2020 31/10/2029 70.000 3.983 67.171
EVZ V Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 56.000 4.570 48.756
EVZ VI Debênture CDI 1.28% 13/01/2020 30/06/2029 67.000 4.437 59.772
EVZ VII Debênture CDI 1.26% 13/01/2020 30/06/2029 42.000 5.037 31.267
EVZ VIII Debênture CDI 1.42% 26/12/2019 30/06/2029 25.000 2.791 22.247

Total 140.195 780.146
Empréstimos e financiamentos 103.153 429.097

Debêntures 37.042 351.049
10.2 Depósitos vinculados. As controladas Norte e Manaus possuem contas de reserva vinculadas às obrigações contratuais de empréstimos. financiamentos e debêntures. cuja 
remuneração é baseada na variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). As demais controladas do grupo procederam a quitação  antecipada de empréstimos e finan-
ciamentos das junto ao BNDES e consequente liberação das obrigações assumidas.Tais saldos registrados em depósitos vinculados foram reclassificados para caixa e equivalentes de 
caixa. A Controlada NBTE conforme orientação do BNDES deverá manter o saldo mínimo na Conta Reserva do BNDES no valor de R$ 516. A anuência do BNDES para liberação do 
saldo remanescente ficará condicionada à celebração de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças para formalização do novo 
montante do saldo mínimo da Conta Reserva do BNDES a ser mantido pela NBTE e à aprovação dos debenturistas da 1ª Emissão da NBTE, anuência esta que poderá ser manifestada 
mediante consentimento expresso do agente fiduciário dos debenturistas no âmbito do aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária acima mencionado. O saldo remanescente na rubrica 
de depósito vinculados corresponde a próxima prestação a vencer de amortização do principal e juros. Adicionalmente, de acordo com a mecânica estabelecida no contrato de cessão 
fiduciária a Companhia deverá depositar mensalmente o valor equivalente a um sexto da próxima prestação vincenda em conta vinculada. Os recursos possuem destino específico 
e exclusivo para o serviço da dívida. Em 31/12/2021 o saldo de depósitos vinculados totaliza o montante de R$ 54.811 (Em 31/12/2020 – R$ 37.781). 10.3. Garantias concedidas

Entidades Agente financeiro Penhor de ações Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios emergentes da Concessão
MTE Pentágono X X
Norte Pentágono X X
Norte Pentágono X X
EVZ IV Oliveira Trust X X
EVZ V Oliveira Trust X X
EVZ VI Oliveira Trust X X
EVZ VII Oliveira Trust X X
EVZ VIII Oliveira Trust X X
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10.4. Obrigações contratuais. Contratos de empréstimo. financiamento e debêntures 
possuem cláusulas restritivas (“Covenants”) financeiros e não financeiros de  vencimento 
antecipado. incluindo o cumprimento de indicadores financeiros durante a vigência dos 
respectivos contratos. Em 31/12/2021, todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos 
de empréstimos, financiamentos e debêntures vigentes foram cumpridos.

 █ 11. Provisões
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Provisões Ambientais 16.991 15.848
Sobressalentes 19.962 19.349
Provisões fundiárias 5.685 3.472
Regulatórias 4.159 2.546
Provisão para Contingências 72.713 38.682

119.510 79.897
Circulante 12.205 10.887
Não-Circulante 107.305 69.010

119.510 79.897
Provisões Ambientais. Referem-se à provisão de contratação de serviços para atendi-
mento às condicionantes do licenciamento ambiental. Entre os principais destacam-se pro-
gramas de fauna. educação ambiental. comunicação social, diagnóstico socioambiental, 
gestão ambiental. reposição florestal compensação ambiental, dentre outros. Sobressa-
lentes Referem-se à aquisição de materiais e peças sobressalentes para formação de reser-
va técnica para possíveis reposições. Fundiário. Correspondem à ações de natureza fun-
diária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão. 
Provisões para Contingências. Estas referem-se principalmente a ações indenizatórias 
e rescisão de contrato de prestação de serviços depositados por um fornecedor específico 
contra o Grupo referente a passivos e inadimplência contratual. Na constituição das provi-
sões o Grupo considera a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similari-
dade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais sempre 
que a perda for avaliada como provável. A Administração do Grupo consubstanciada na 
avaliação do departamento jurídico interno e na opinião de seus assessores jurídicos exter-
nos quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provi-
sões 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, represen-
tado por decisões judiciais, sobre as quais não caibam mais recursos, ou a sua prescrição. 
a) Movimento das provisões

Am-
biental

Sobres-
salentes

Fundiá-
rio (ii)

Regula-
tório

Contin- 
gências (iii) Total

Saldo em 31/12/2020 15.848 19.349 3.472 2.546 36.682 79.897
NBTE (cessão de controle) 3.800 613 19.442 - 53.914 77.769
Adições 8.759 - 155 - 1.113 10.027
Reversões (5.237) - (10.101) - (4.550) (19.888)
Atualização - - 4.294 1.613 1.437 7.344
Pagamentos (6.179) - (11.577) - (17.883) (35.639)
Saldo em 31/12/2021 16.991 19.962 5.685 4.159 72.713 119.510
(i) indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão. Em 
2021 a controlada NBTE celebrou acordo no montante de R$ 8 milhões,para encerrar a 
ação judicial. Em razão do acordo a contraparte anui de forma irrevogável e irretratável 
todos os processos contra a Norte Brasil. (ii) Trata-se de ação de constituição de servidão 
administrativa ajuizada pela Manaus Transmissora, no âmbito da liberação fundiária da 
faixa de servidão para fins de construção, operação e manutenção do sistema denomina-
do Linha de Transmissão Oriximiná – Itacoatiara – Cariri, Circuito Duplo, em 500 kV, em-
preendimento de Utilidade Pública. No curso da ação entre dezembro de 2020 e fevereiro 
de 2021 houve bloqueio judicial no importe de R$33 milhões, sendo que o montante de 
R$17 milhões foi vertido ao réu em função de despacho proferido em fevereiro de 2021, 
onde no exercício de 2020 fora tratado como provisão para contingência e, consequen-
temente, baixado contra o depósito judicial visto que não incorrerá em novo desembolso 
ou risco monetário para a Companhia. Atualmente, o processo encontra-se no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) com Recurso Especial da Companhia com objetivo de obter anu-
lação de todos os atos praticados a partir da perícia técnica (inclusive), cuja idoneidade é 
questionada. O recurso goza de efeito suspensivo, efeito este obtido e confirmado desde 
a fase em que o processo se encontrava no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas. A Companhia persegue determinação do STJ para que o efeito suspensivo 
do recurso seja respeitado e o valor constrito seja imediatamente devolvido a Manaus 
Transmissora. Desta forma, os valores bloqueados judicialmente são integralmente ques-
tionados pela Companhia e, pelo fato de a matéria não estar em transitada em julgado, 
seguimos com tratamento de risco possível do saldo remanescente de R$16 milhões 
no qual encontra-se bloqueado em depósitos judiciais (R$33 milhões em 31/12/2020).  
b) Passivos Contingentes. O Grupo é parte em processos cuja probabilidade de perda 
é avaliada como possível. com base na opinião de consultores jurídicos externos. para os 
quais nenhuma provisão foi constituída em 31/12/2021 e 2020. de acordo com o CPC 
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37) - Disposições. Res-
ponsabilidades Contingentes e Ativos Contingentes.

Consolidado 31/12/2021
Civil (i) 9.713 14.974
Ambiental 3.851 -
Tributárias (ii) 19.479 38.326
Regulatórias(iii) 113.793 19.832
Trabalhista 583 -
Fundiária (iv) 24.398 5.520
Contingências - 334

171.817 78.986
(i) Referem-se a uma ação de fornecedor contra a Companhia onde é pleiteado o pagamen-
to de prejuízos sofridos em contrato de empreitada assinado entre as partes decorrentes de 
descumprimento contratual e cobrança de títulos. Adicionalmente, a redução refere-se ao 
acordo pago a uma contraparte. (ii) Refere-se basicamente aos autos de infração impetra-
dos pela SRF de cobrança de PIS/COFINS apurados ao longo do ano 2010 e de manifestação 
de inconformidade contra despacho decisório que deixou de reconhecer o direito creditório 
relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2010. Adicionalmente, ações 
de execução fiscal para discussão de valores devidos pelo não recolhimento do ICMS nos 
estados do MT, PA e AM. Adicionalmente, a redução do saldo quando comparado com o 
exercício anterior tem relação com a extinção total do lançamento constante de cobrança 
de PIS/COFINS em discussão administrativa e de adesão ao programa de benefício fiscal nos 
estados de Belém e Manaus para quitação de cobrança relativa a ICMS, extinguindo a exe-
cução fiscais. (iii) Refere-se a (i) um processo legal de natureza regulatória. onde o objetivo 
desta ação é solicitar um efeito suspensivo ao Pedido Administrativo protocolado pela NBTE 
junto à ANEEL. em 21/09/2019. para evitar o desconto no RAP como Porção Variável devi-
do à indisponibilidade - PVI e (ii) um recurso administrativo. com pedido de medida cautelar. 
arquivada pela NBTE. com o objetivo de suspender a aplicação da Porção Variável devido à 
indisponibilidade - PVI sobre suas receitas. como resultado de desconexões causadas pela 
queda das torres de transmissão entre 13 e 14/10/2020. causada por eventos climáticos 
extraordinários. e. por mérito. o cancelamento da aplicação da PVI. (iv)Correspondem à 
ações de natureza fundiária e indenizatória relacionadas à liberação de faixa de servidão da 
linha de transmissão, cujos prognósticos de perda sofreram alteração
c) Garantias Legais
Enti- 
dade Emissor Número do Seguro Validade

Montante 
Segurado

MTE Swiss Re 51750014560 Ago/2019 a Ago/2024 6.891
MTE Swiss Re 51750014637 Set/2019 a Set/2023 17.505
MTE Swiss Re 51750015908 Jun/2020 a Jun/2023 11.818
NBTE Swiss Re 51750016404 Out/2020 a Out/2022 887
NBTE Swiss Re 51750017177 Set/2021 a Set/2023 38.545
NBTE Swiss Re 51750016691 Dez/2020 a Dez/2025 23.235
NBTE BMG 017412021000107750057802 Dez/2021 a Dez/2026 51.193
EVZ IV Pottencial 115233 Fev/2022 a Fev/2023 2.900
EVZ V Pottencial 0306920199907750 277142000 Mar/2021 a Mar/2024 547
EVZ V Swiss Re 51750017314 Out/2021 a Out/2023 142
EVZ VII Pottencial 0306920199907750 28062000 Abr/2021 a Abr/2023 931
EVZ VII Swiss Re 51750017315 Out/2021 a Out/2023 277
A oferta de garantia pela Companhia suas controladas e controladas em conjunto é uma 
condição legal para a utilização de certas ferramentas legais adotadas em circunstâncias es-
pecíficas. Isto não implica pagamento antecipado. nem reconhecimento da condenação.

 █ 12. Encargos Setoriais
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Reserva Global de Reversão (RGR) 1.292 575
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 4.182 9.920
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 116 -
Taxa de fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) 180 83

5.770 10.578
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 Na-
cional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. 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 inventário e de viabilidade necessários 
ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 

 █ 13. Obrigações especiais
Em 15 de julho de 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 infra-
estrutura operacional avaliada atualmente em R$ 6.458 (R$ 7.345 em 31 de dezembro 
de 2020). As baixas no período se referem a depreciação. Em 26 de maio de 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 de julho de 2020 e 30 de 
junho de 2021 por meio de parcela de ajuste, reajustada pelo índice estabelecido no Con-
trato de Concessão do Serviço 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.

 █ 14. Imposto de Renda e Contribuição Social
a) Imposto de Renda e contribuição social diferidos apresentados no balanço 
patrimonial Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal 
 e base negativa - - 248.354 115.980
IRPJ e CSLL sobre diferenças 
 temporárias. Líquido (396.270) (396.359) (691.136) (311.218)

(396.270) (396.359) (442.782) (195.238)
Expectativa de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos. O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos 
contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de 
projeções de resultados tributários futuros preparados pela Administração. Tais projeções 
foram elaboradas com base em premissas e julgamentos internos. bem como projeções 
de cenários econômicos futuros que podem. portanto. sofrer alterações. A Companhia 
espera realizar integralmente os IRPJ e CSLL diferidos ativos registrados em 31/12/2021 de 
acordo com o seguinte cronograma futuro. com base no prejuízo fiscal e base negativa:

2022 2023 2024 Após 2024 Total
EVZ IV 4 410 529 4.046 4.989
EVZ V 44 275 551 3.220 4.090
EVZ VI - - 445 4.618 5.063
EVZ VII 238 431 258 2.452 3.379
EVZ VIII 436 53 - - 489
NBTE 17.603 22.381 22.945 68.024 130.953
MTE 9.676 11.193 11.548 66.974 99.391
Total 28.001 34.743 36.276 149.334 248.354

b) Reconciliação do imposto de renda e 31/12/2021
contribuição social Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 100.206 163.905
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal (34.070) (55.728)
Equivalência patrimonial (43.595) (21.448)
Outras deduções 77.754 (15.119)
Despesas com imposto de renda e contribuição social 89 (62.057)
Alíquota efetiva 0,09% (10%)
Diferido 89 (62.057)

89 (62.057)
31/12/2020

Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 238.535 271.926
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal (81.102) (92.455)
Equivalência patrimonial 44.957 29.045
Receitas de aquisição (38.566) (38.566)
Outras deduções 62.630 24.680
Despesas com imposto de renda e contribuição social (24.864) (58.255)
Corrente - 2.801
Diferido (24.864) (61.056)

(24.864) (58.255)
 █ 15. PIS e COFINS diferidos 

Corresponde aos efeitos dos impostos diferidos PIS e COFINS na aplicação dos procedimentos 
contábeis relativos à interpretação técnica IFRIC 15 - Reconhecimento de receitas. O montante em 
31/12/2021 é de R$562.908 (R$ 254.940 em 31/12/2020).

 █ 16. Patrimônio líquido
16.1. Capital Social. Em 31/12/2021 o capital social da Companhia é representado por 
750.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo distribuído da seguin-
te forma:

31/12/2021 31/12/2020
Número  

de Ações %
Número  

de Ações %
Leovac Participações S.A 750.000.997 99.99% - -
12365359 Canada Inc 1 0,003% - -
12365341 Canada Inc 1 0,003% - -
12365367 Canada Inc 1 0,003% - -
Seville Fundo de investimento em 
 participações Multiestratégia. - - 750.000.999 99.99%
TPG Delaware - - 1 0.01%

750.001.000 100% 750.001.000 100%
16.2. Reservas. a) Reserva Legal. Constituída pela destinação de 5% do lucro líquido 
do exercício social, limitada a 20% do capital social, em atendimento à legislação socie-
tária brasileira em vigor. b) Reserva de retenção de lucros. O saldo final da Reserva 
de retenção de lucros em 31/12/2021 se constitui do saldo remanescente de lucros acu-
mulados. Os administradores efetuarão a proposta sobre a destinação deste saldo em 
Assembleia Geral. c) Lucros não realizados. Um lucro não realizado é um lucro em 
potencial que existe no papel. como resultado de um investimento. É um aumento no 
valor de um ativo que ainda será vendido em espécie. como uma posição que teve seu 
valor aumentado. mas permanece aberta. d) Reserva de incentivo fiscal. Refere-se a 
subvenção governamental das controladas NBTE, MTE e EVZ VIII, a título de incentivo 
fiscal reconhecido de forma reflexa na controladora. De acordo com a legislação vigente, 
a Companhia alocou à reserva de incentivos fiscais a porção do lucro líquido relativa ao 
imposto sobre lucro operacional relativo a atividades de incentivo de suas respectivas 
controladas. As subvenções são registradas contabilmente em conta destacada da de-
monstração do resultado e submetidas à Assembleia dos Acionistas para aprovação de 
sua destinação, considerando as restrições previstas nos respectivos laudos constitutivos 
e na legislação fiscal vigente. e) Dividendos. Sob os termos do Estatuto da Empresa. aos 
acionistas é garantido um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do ano, calculada 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações do Brasil.
A administração propõe os dividendos como indicado abaixo: 31/12/2021 31/12/2020
 Lucro líquido do exercício / Base para cálculo – Reserva legal 100.295 213.671
Reserva legal (5.015) (10.684)
Reserva de incentivos fiscais - (15.104)
Lucro base para determinação do dividendo 95.280 187.883
% dividendos mínimo 25% 25%
Dividendos mínimo obrigatórios 23.820 46.971
Dividendos adicionais propostos 71.460 -
Dividendos propostos por lote de mil ações 0,127 0,063
Os dividendos adicionais propostos estão sujeitos à aprovação na Assembleia Geral Anual 
e não são reconhecidos como passivo em 31/12/2021. f) Lucro por ação. O lucro básico 
anual por ação para 31/12/2021 e 2020 foi calculado com base na média ponderada das 
ações ordinárias em circulação. como se segue:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Número de ações ordinárias no início do exercício 750.001 750.001
Número de ações ordinárias no final do exercício 750.001 750.001
Resultado Líquido do exercício 100.295 213.671
Média ponderada do número de ações ordinárias no exercício 750.001 750.001
Lucro líquido e diluído por ação 0,13 0,28
A Companhia não possui instrumentos convertíveis em ações que devam ser conside-
rados no cálculo dos lucros por ação para os anos terminados em 31/12/2021 e 2020. 
Consequentemente. o lucro líquido e diluído por ação é igual.

 █ 17. Receita líquida
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Remuneração do ativo contratual 320.968 175.194
Receita de Operação e Manutenção 37.258 22.887
Outras receitas 48.548 19.855
Receita Bruta 406.810 217.936
PIS e COFINS (36.515) (19.938)
Encargos setoriais (13.749) (8.719)
Outras deduções 2.444 566
Deduções à receita 47.820 (28.091)
Receita líquida 358.990 189.845
Operação e Manutenção 31/12/2021 31/12/2020
- Receita 37.258 22.887
- Custos 74.354 (32.683)
Margem(R$) 37.096 (9.796)
Margem percebida (%) -99,57% -42,80%

 █ 18. Custos e Despesas Operacionais
Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Custo Despesas Custo Despesas

Pessoal (i) - 1 - -
Serviços de terceiros (ii) - (2.668) (179) (4.402)
Materiais - - - -
Ambientais - - - -
Contingências (iii) - - - -
Taxas e tributos - (44) - (37)
Seguro - (3) - (94)
Recuperação de Despesas (iv) - - - -
Outros (v) - (27.466) - (728)

- (30.180) (179) (5.261)
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Custo Despesas Custo Despesas

Pessoal (i) (8.815) (36.199) (1.606) (13.661)
Serviços de terceiros (ii) (39.277) (12.609) (26.463) (12.880)
Materiais (771) - (399) (336)
Ambientais (8.759) (2.030) - -
Contingências (iii) (6.242) (11.867) (17.249) (2.925)
Taxas e tributos (314) (1.055) (238) (3.389)
Seguro (2.699) (667) (1.394) (333)
Recuperação de Despesas (iv) 21.246 - - -
Outros (v) (13.573) (26.633) (2.582) (6.122)

(59.204) (91.060) (49.931) (39.646)
(i) Em 2021 visando como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmis-
soras investidas do Grupo Evoltz e o cumprimento do regulamento da ANELL – resolução 
normativa n°699, foi aprovada a atualização do contrato de compartilhamento de custos e 
despesas com inclusão da Companhia. 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 en-
tre as respectivas partes. (ii) Em 2021 na Manaus, houve aumento no custo com serviços de 
O&M por acionamentos extras para a Omega, devido a incidentes ocorridos no exercício. 
Adicionalmente houve um incremento no montante de R$11 NBTE e Evoltz VI referentes 
à queda súbita das Torres para assegurar e regularizar a disponibilidade da linha de trans-
missão. (iii) Em 2021, na NBTE refere-se principalmente à finalização, por meio de acordo, 
de um processo de servidão no qual a Companhia pagou o montante de R$ 8 milhões, 
sendo que o valor em risco atualizado no montante de R$ 12 milhões. Adicionalmente na 
MTE, houve incremento na despesa referente ao acordo cível no montante de R$4 milhões 
e R$1,5 milhões referente ao processo fiscal de ICMS-MT em 2021. (iv) A MTE, detentora 
de apólice de seguros para danos materiais, pleiteou o ressarcimento das perdas incorridas 
por danos as instalações prediais e ao conteúdo por conta de um incêndio que atingiu a Su-
bestação Silves no exercício de 2019. Desta forma, em 01/11/2021 a Companhia recebeu 
o montante de R$15 milhões de indenização da seguradora e o montante foi reconhecido 
na rubrica de Recuperação de despesas. (v) Refere-se a pagamento de fees no total de R$ 
26 milhões ao BTG Pactual e Modal pelo serviço de consultoria em 2021. 

 █ 19. Resultado Financeiro
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2021
Rendimentos sobre aplicações financeiras 2.746 7.332
Rendimentos sobre depósitos vinculados - 1.024
Outros rendimentos (100) 2.747
Receita financeira 2.646 11.103
Juros sobre empréstimos. financiamentos e debêntures (i) (158) (125.234)
Outras despesas (1.116) (8.843)
Despesas Financeiras (1.274) (134.077)
Resultado Financeiro Líquido 1.372 (122.974)
(i) Refere-se às despesas de juros sobre as debêntures que sofreram aumento em 2021 
devido IPCA.

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2020

Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.949 4.793
Rendimentos sobre depósitos vinculados 16 4.487
Outros rendimentos (89) 1.581
Receita financeira 1.876 10.861
Juros sobre empréstimos. financiamentos e debêntures (3.213) (48.334)
Juros e multas - (1.577)
Outras despesas (718) (2.099)
Despesas Financeiras (3.931) (52.010)
Resultado Financeiro Líquido (2.055) (41.149)

Evoltz Participações S.A.   CNPJ nº 28.037.759/0001-68

20. Operações com Partes Relacionadas
a) Transações Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Dividendos Contas a receber Dividendos Contas a receber

EVZ IV - 617 - 533
EVZ V - 552 - 480
EVZ VI - 687 536 572
EVZ VII - 456 1.265 394
EVZ VIII 240 202 696 174
MTE 39.678 4.565 23.201 4.026
NBTE 6.627 80 - -
Total 46.545 7.159 25.698 6.179
Em 2019 visando como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmis-
soras investidas do Grupo Evoltz e o cumprimento do regulamento da ANELL – resolução 
normativa n°748, anteriormente 699, a Companhia e demais investidas pautadas na 
aprovação da ANEEL compartilharam despesas com pessoal e infraestrutura. 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. Em dezembro de 2020 
a Aneel, no âmbito da referida resolução normativa, aprovou a atualização do contrato 
de compartilhamento de custos e despesas com a inclusão da Manaus Transmissora de 
Energia S.A. junto às demais controladas, para realização do rateio. Transações com as 
partes relacionadas referem-se a reembolsos por despesas diversas. São o resultado de 
operações normais da Empresa e não constituem empréstimos ou transações extraordi-
nários. A respeito dos saldos pendentes. Não há casos de juros ou correção monetária.
b) Remuneração dos administradores 31/12/2021 31/12/2020
Salários e ordenados * 23.043 4.171
Encargos sociais 1.885 683
Benefícios 69 90

24.997 4.944
*O incremento relacionado ao pagamento de bônus dos executivos da Companhia con-
dicionado a conclusão do processo de aquisição acionária da controladora, Evoltz partici-
pações S.A, conforme descrito na nota explicativa 1.

 █ 21. Instrumentos Financeiros
21.1. Gerenciamento de Risco. As atividades do Grupo estão expostas a diversos riscos 
financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de câmbio. risco de taxa de juros e 
risco de inflação). risco de crédito e risco de liquidez. O modelo de Gestão de Riscos do 
Grupo busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. 
As normas de gerência interna fornecem políticas por escrito para gestão global de riscos, 
além de áreas específicas tais como risco de câmbio, risco de crédito. risco de taxas de 
juros, risco de liquidez, use de instrumentos de cobertura e derivados. Os principais riscos 
financeiros identificados no processo de gerenciamento de risco são: a) Risco de Mercado. 
É o risco de mudanças nas variáveis de mercado. tais como taxa de câmbio estrangeiro. 
inflação e taxas de juros. O objetivo da gestão de risco de Mercado é gerenciar e controlar 
a exposição a riscos de mercado. dentro de parâmetros aceitáveis. com otimização de re-
tornos. ■ 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 do Grupo ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se. princi-
palmente. 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 do Grupo era:

Consolidado
31/12/2021

Debêntures - IPCA 1.402.540
Debêntures - CDI 897.819
■ Risco de Inflação - A receita da construção das concessionárias é atualizada anual-
mente pelos índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá redução de 
receitas. Em caso de aumento súbito da inflação, a concessionária pode não ter ajuste 
de receitas em tempo hábil, e como resultado, haverá impacto nos resultados do Gru-
po. b) Riscos de Crédito. É o risco de ocorrência de perdas financeiras resultantes do não 
cumprimento de obrigações contratuais por terceiros. Da mesma forma. as principais 
exposições a risco de crédito na data dos demonstrativos financeiros são conforme a 
seguir: ■ Caixa e Valores Equiparáveis - Nota 4. Para controlar o risco de crédito de 
investimentos financeiros. a política de investimento de caixa do Grupo estabelece que 
as contrapartidas devem sempre ser instituições financeiras de primeiro escalão e dívida 
pública de qualificação de crédito de alto nível, além de política de limites máximos de 
investimentos ou contratações revisada periodicamente. ■ Contas a Receber - Nota 5. 
A Companhia entende que não há risco de crédito referente aos clientes, uma vez que o 
Contrato de Utilização do Sistema de Transmissão (CUST) celebrada pelo Grupo e pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), garante a receita das quantias devidas pe-
los usuários para os serviços prestados através do Contrato de Contragarantia (CCG) e a 
Carta Bancária de Garantia. As principais vantagens destes mecanismos de proteção são: 
(I) diluição dos riscos. uma vez que todos os usuários pagam todos os transmissores; (ii) as 
garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) as negociações 
de pagamento são feitas diretamente entre os transmissores e os usuários. Em caso de não 
pagamento. a Empresa. como agente de transmissão. pode solicitar à ONS que acione cen-
tralmente a garantia bancária do usuário referente a CCG e CFB. A Receita Anual Permitida 
(RAP) de uma empresa de transmissão é recebida de empresas que usam a infraestrutura 
através da Tarifa de Utilização dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST). Esta taxa é origi-
nada na repartição entre usuários de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de 
todos os transmissores; (ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) encargos regulatórios. O po-
der Concedente delegou aos geradores, distribuidores, consumidores livres, exportadores e 
importadores o pagamento mensal da RAP, que, como garantido pela estrutura regulatória 
de transmissão, constitui um direito contratual incondicional para recebimento de caixa ou 
outros ativos financeiros, sendo portanto, de baixo risco. c) Riscos de Liquidez. É o risco de 
ocorrência de dificuldades para cumprimento das obrigações associadas com os passivos fi-
nanceiros do Grupo, resolvidos com pagamentos em dinheiro ou outros ativos financeiros. 
A política de liquidez e financeira do Grupo busca garantir que a empresa mantenha recur-
sos disponíveis suficientes para atender aos compromissos financeiros. O prazo de liquida-
ção para passivos financeiros não derivados, tais como empréstimos e financiamentos. são 
divulgados na tabela abaixo. Os saldos referentes a fornecedores. reconhecidos pelo Grupo 
como passivos Financeiros não derivados, possuem prazo para liquidação de doze meses. 
O Grupo possui empréstimos bancários e financiamentos que incluem garantias. A falha 
no cumprimento destas garantias pode exigir que o Grupo liquide estes compromissos 
antes da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir detalham 
a maturidade dos principais passivos financeiros não derivados mantidos pelo Grupo:

Consolidado  
31/12/2021

Até 3 
meses

3 meses  
até 1 ano

de 1 a 5 
anos

Após 5 
anos Total

Fornecedores 10.171 - 47.779 - 57.950
Debêntures 51.807 111.479 890.073 1.247.000 2.300.359

61.978 111.479 937.852 1.247.000 2.358.309
21.2. Análise de Sensibilidade dos Instrumentos Financeiros. Cenário provável. 
Os encargos e renda para o ano seguinte foram projetados. considerando os equilíbrios, 
taxas de câmbio e/ou taxas de juros em efeito ao fim do ano. Cenário II. Esta projeção foi 
aumentada em 25% em relação ao cenário provável. Cenário III. Esta projeção foi au-
mentada em 50% em relação ao cenário provável. Para os rendimentos de investimentos 
financeiros. os cenários II e III considera uma redução 25% e 50%. respectivamente. em 
relação ao cenário provável. As tabelas a seguir mostram a perda (ganho) pela variação de 
taxa de juros que pode ser reconhecido no demonstrativo financeiro da controladora e do 
consolidado para o ano seguinte. se um dos cenários apresentados:

Consolidado

Taxa
Valor exposto 

31/12/2021
Cenário 

provável
Cená-

rio II
Cenário 

III
Debêntures – IPCA 5,25% 1.402.540 73.558 88.030 106.419
Debêntures – CDI 11,65% 897.819 104.596 130.745 156.894
Efeito esperado no resultado do
 exercício e no patrimônio líquido 2.300.359 178.154 218.775 263.313
Fonte: O IPCA e CDI de acordo com dados publicados pelo Banco Central do Brasil - BA-
CEN (Relatório Focus - Média Top 5 a curto prazo) em 18/02/2022. 
21.3. Classificação dos Instrumentos Financeiros

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Nota
Custo  

amortizado
Valor 

Estimado
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Ativos financeiros
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 - 18.416 - 68.075

- 18.416 - 68.075
Passivos financeiros
Fornecedores 9 750 - 814 -

750 - 814 -
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020

Nota
Custo  

amortizado
Valor 

Estimado
Custo 

amortizado
Valor 

Estimado
Ativos financeiros
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 - 175.423 - 154.372
Contas a Receber 5 58.851 - 28.901 -
Depósitos Vinculados 10 - 54.811 - 37.781

58.851 230.234 28.901 192.153
Passivos financeiros
Fornecedores 9 57.950 - 37.838 -
Empréstimos e
 Financiamentos - - - 532.250 -
Debêntures 10 2.300.359 - 388.092 -

2.358.309 - 958.180 -
21.4. Gestão de Capital. Os objetivos do Grupo ao gerenciar o capital são proteger a 
capacidade da Empresa de continuar a trazer ganhos aos acionistas e benefícios a outros 
atores. além de manter uma estrutura de capital ideal. O Grupo monitora o capital com 
base em seu nível de endividamento. assim como os compromissos fornecidos por con-
tratos de empréstimo assinados. O nível de endividamento da Empresa é medido pelo 
valor total de empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido pelos títulos 
dos acionistas. A Administração também monitora o nível dos dividendos dos acionistas. 
O índice de endividamento é mostrado abaixo: Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Dívida bruta 2.300.359 920.341
Caixa e equivalente de caixa (175.423) (154.372)
Dívida líquida 2.124.936 765.969
Patrimônio Líquido 2.515.965 1.699.595
Taxa de dívida líquida (Dívida líquida/Patrimônio) 0,84 0,45
Dívida líquida: a dívida líquida corresponde a empréstimos, financiamentos e debêntures 
(correntes e não correntes) menos o caixa e equivalentes de caixa, títulos negociáveis e depó-
sitos vinculados. A dívida líquida não é uma medida de performance financeira reconhecida 
por práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas normas internacionais de contabilidade 
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e não possui um 
significado padrão. Outras empresas podem calcular sua dívida líquida de maneira diferente, 
assim não existe comparação entre os relatórios. 21.5. Estimativa de Justo Valor. O Grupo 
implementa o IFRS 7 para instrumentos Financeiros medidos no demonstrativo de posição 
financeira em valor justo. que requer divulgação de medições de valor justo na hierarquia a 
seguir: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos e passivos 
e similares. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis. exceto por preços cotados. incluídos 
no Nível 1. observáveis como ativos ou passivos. diretamente (como preços) ou indiretamen-
te (derivado de preços). ■ Nível 3 - Hipóteses para ativos ou passivos que não se baseiam 
em dados de mercado (contribuições não observáveis). O Grupo não faz investimentos de 
natureza especulativa. em derivados ou quaisquer outros ativos de risco. Os instrumentos 
Financeiros medidos no valor justo do Grupo. são alocados ao Nível 2. A Companhia en-
tende que os valores justos dos ativos financeiros são próximos ao valor contabilístico. 21.6. 
Risco Operacional. É o risco de perdas diretas e indiretas oriundas de uma variedade de 
causas associadas com os processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e fatores externos 
do grupo, exceto crédito, riscos de mercado e liquidez. tais como os oriundos de requisitos 
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legais e regulatórios e normas de comportamento comercial geralmente aceitas: ■ Riscos 
regulatórios - Legislação governamental extensiva e regulamentos emitidos pelos seguin-
tes órgãos: MME. ANEEL e ONS. ■ Risco de Seguro - Contratação de risco operacional e 
seguro de responsabilidade civil para suas subestações. Independente da adoção de critérios 
para contratação de risco operacional e seguros de responsabilidade civil para usar práticas 
adotadas por outras empresas representantes do setor, danos às linhas de transmissão con-
tra perdas causadas por fogo, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia não 
são cobertos por este seguro, que pode implicar em custos e investimentos adicionais signi-
ficativos. ■ Risco de Interrupção de Serviço - Em caso de interrupção de serviço, o Grupo 
será sujeito à redução das receitas através da aplicação de penalidade, dependendo do tipo, 
nível e duração da disponibilidade de serviços, de acordo com regras estabelecidas pelo cor-
po regulatório. Em caso de desligamentos prolongados, os efeitos podem ser relevantes. ■ 
Risco de Litígio - O Grupo é parte de diversos procedimentos legais e administrativos. moni-
torados pelos consultores jurídicos. O Grupo periodicamente analisa a informação fornecida 
pelos consultores jurídicos para concluir na probabilidade de sucesso eventual das causas, 
evitando a ocorrência de perdas financeiras e danos à reputação. buscando a economia. 
A Administração é responsável pelo desenvolvimento e implementação de controles para 
mitigar os riscos operacionais: (i) requisitos para segregação adequada de funções, incluindo 
autorização independente das operações; (ii) requisitos para reconciliação e monitoramen-
to de operações; (iii) conformidade com requisitos regulatórios e legais; (iv) documentação 
de controles e procedimentos; (v) requisitos para avaliação periódica de riscos operacionais 
enfrentados e adequação de controles e procedimentos para abordar riscos identificados; 
(vi) requisitos para comunicação de perdas operacionais ações corretivas propostas; (vii) de-
senvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; 
(ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação de riscos. incluindo seguro. quando eficiente. 

 █ 22. Aspectos Ambientais
A política ambiental brasileira estabelece que a execução normal de atividades consideradas 
eficientes ou potencialmente poluentes. ou que causam a degradação do meio-ambiente. 
em todos os casos. estão condicionadas ao licenciamento ambiental anterior. Os beneficiá-
rios. de acordo com as exigências legais atuais. buscam assistência total. todos os comandos 
necessários para a execução perfeita do objeto da concessão. e obter todas as licenças am-
bientais necessários para conduzir as atividades de instalação. operação e manutenção das 
linhas de transmissão. O conceito de sustentabilidade empresarial. baseado no gerenciamen-
to dos aspectos econômicos. sociais e ambientais. foi adotado e. por fim. levou ao desenvol-
vimento do Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA). o SGA foi criado baseado em uma 
política ambiental unificada. com base na regulação da ABNT ISO 14001: 2004 e ABNT - ISO 
14031: 2004. o SGA é um processo contínuo. participativo e transversal que afeta diversas 
áreas subsidiárias. a) Licenças Ambientais. As licenças ambientais emitidas aos investidos 
até a data de aprovação destes demonstrativos financeiros interinos são descritos abaixo:

Entidades Linhas de Transmissão Autoridade Ambiental Licenças de Operação (LO) Data da Emissão Válida até
EVZ IV LT 230kv Canoinhas - São Mateus IBAMA LO 1047/2019 09/05/2019 01/05/2029
EVZ IV LT 230kv Curitiba - Bateias IAP LO 21959/2020(i) 13/05/2016 13/05/2020
EVZ V LT 230kv Itararé II - Jaguariaíva IBAMA LO 979/2010 (i) 30/11/2010 30/11/2016
EVZ V LT 230kv Londrina – Maringá IAP/PR LO 19970/2014 05/11/2014 22/04/2026
EVZ VI LT 230kv Dona Francisca - Santa Maria FEPAM/RS LO 07469/2020 20/12/2020 20/12/2025
EVZ VI LT 230kv Campos Novos - Videira IMA LO 11238/2018 01/08/2020 21/12/2022
EVZ VII TL 230kv Foz do Iguaçu - Cascavel IAT/PR LO 21297/2022 08/12/2016 08/12/2022
EVZ VII LT Seccionamento Medianeira IAT/PR LO 36064/2019 02/05/2019 02/05/2023
EVZ VIII LTC 230kv Itacaiúnas - Carajás C3 SEMA/PA LO 11285/2018 (i) 28/09/2018 27/09/2021
MTE LT Oriximiná-Silves-Lechuga IBAMA LO 1135/13 01/08/2020 01/08/2023
NBTE LT Porto Velho - Araraquara 2 IBAMA LO 1265/14 (i) 27/10/2014 25/10/2020

(i) Foi solicitada de renovação da Licença Operacional (LO) de uma agência ambiental autorizada para EVZ IV, EVZ V e NBTE em 10/04/2017, 20/07/2016 e 27/04/2020, respectiva-
mente. A renovação da LO para uma atividade ou empresa deve ser solicitada ao menos 120 dias antes da data de validade determinada na licença respectiva. que é automaticamen-
te estendida até a próxima decisão definitiva da agência ambiental competente. b) Compensação Ambiental. A compensação ambiental é um termo de compromisso assumido 
pelo empreendedor com o Órgão de Licenciamento Ambiental cujo objetivo é estabelecer medidas compensatórias oriundas do processo de licenciamento ambiental cuja aplicação 
está de acordo com a legislação correspondente. A Lei nº 9985/00. que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. através de seu artigo 36. requer 
que o empreendedor forneça suporte à implementação e manutenção de toda a área protegida do Grupo quando. durante o processo de licenciamento. um empreendimento for 
considerado como de impacto ambiental significativo.

 █ 23. Cobertura do seguro
O Grupo adota política de cobertura de seguros para ativos sujeitos a riscos em quantias consideradas suficientes pela Gerência para cobrir possíveis perdas/riscos, considerando a 
natureza da atividade. Dada a natureza, as hipóteses de risco adotadas não são parte do escopo da auditoria, portanto, não foram examinados por nossos auditores independentes.

Empresa Seguradora Tipo - Linha Política / Endosso Validade Limite de indenização
Evoltz (i) Swiss Re D&O 51101000327 Jul/2021 a Jul/2022 100.000
Evoltz Sompo Risco imobiliário 1800800785 Out/2021 a Out/2022 2.882
Evoltz Metlife Risco imobiliário 930102313 Jul/2021 a Jul/2022 1.200
Evoltz Porto Seguro Garantia Locatícia Título Capitalização Mai/2021 a Mai/2022 42

EVZ V a EVZ VII Tokio Marine Risco Operacional 1800002502697 Dez/2021 a Dez/2022 100.000
EVZ IV, VI e VIII Tokio Marine Risco Operacional 1800002560780 Dez/2021 a Dez/2022 100.000
EVZ IV a EVZ VIII Chubb Responsabilidade Civil s/n Dez/2021 a Dez/2022 10.000

MTE Tokio Marine Risco Operacional 9600000002552 Jan/2022 a Jan/2023 300.000
MTE Chubb Responsabilidade Civil s/n Dez/2021 a Dez/2022 15.000
MTE Porto Seguro Título de capitalização 528748700 Nov/2021 a Nov/2022 -
MTE Swiss RE D&O 51101000327 Jul/2021 a Jul/2022 100.000

NBTE (ii) Tokio Marine Risco Operacional 1800002501919 Jan/22 a Jan/23 10.000
NBTE (ii) Chubb Responsabilidade Civil 1751003598912 Jan/22 a Jan/23 15.000
NBTE Porto Seguro Garantia Locatícia Título Cap. 528763700 Nov/21 a Nov/22 41
NBTE Sompo Risco imobiliário 1800662410 Jul/22 a Jul/23 2.500

(i) Seguro contratado pela controladora e pago mensalmente por nota de débito pelas controladas.

Helio Lima Magalhães - Presidente e Membro do Conselho
Stacey Leanne Purcell - Membro do Conselho

Igor Romitelli de Queiroz - Membro do Conselho
Jerson Kelman - Membro do Conselho

Denise Duarte Damiani - Membro do Conselho
David Lloyd Mcgraw - Membro do Conselho

Conselho de Administração
Denise Araujo Francisco - CFO

Daniel Henrique Lima - Diretor de Operação e Manutenção

Leandro Tinoco Campos - CRC - RJ 127494/O-2
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Evoltz Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Evoltz Participações S.A. (Companhia), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira, individual e consolidada da Evoltz Participações S.A. em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 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 Con-
tabilidade, 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.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 individuais e consolidadas, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 

é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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 de auditoria.

Rio de Janeiro, 31/03/2022.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6
Glaucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4
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