
Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações no patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/MF nº 04.726.861/0001-02

 Controladora Consolidado ______________________________ ______________________________
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020    ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________
      (Reapre-) (Reapre-)  (Reapre- (Reapre-
Circulante   sentado) sentado)  sentado) sentado)
Caixa e equivalente de caixa  4  52.410  3  17  157.973  288.466  47.466
Contas a receber - Clientes  5  -  -  147  38.545  36.721  33.109
Ativo de concessão - Contratual  9  -  -  -  348.186  307.903 292.245
Adiantamentos fornecedores  10  44  2  26  378  2.136  1.565
Despesas antecipadas  7  2.376  490  937  5.005  1.853  2.431
Impostos e contribuições sociais  8  6.836  7.130  16.222  12.701  20.269  31.607
Outros ativos  14  223  358  2.925  549  2.789  6.770     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do ativo circulante   61.889  7.983  20.274  563.337  660.137  415.193     _________ _________ _________ _________ _________ _________

Não circulante
Ativo de concessão - Contratual  9  -  -  -  4.176.622  3.860.877  3.872.739
Caixa restrito  6  -  -  -  79.649  46.466  30.932
Títulos de renda fi xa   -  -  -  433  415  285
Partes relacionadas  11  3.000  86.512  18.323  -  -  -
Adiantamentos a fornecedores  10  -  -  -  5.170  11.106  6.165
IR e CS diferidos  20  -  -  -  52.346  58.680  76.733
Depósitos judiciais  12  -  -  -  3.429  20.016  7.184
Direito de uso  13  -  -  -  16.820  -  -
Outros ativos  15  20.843  20.158  20.229  21.381  20.158  20.229
Investimentos  14  1.762.689  1.666.842  1.599.257  -  -  -
AFAC   -  10.000  -  -  -  -     _________ _________ _________ _________ _________ _________
     1.786.532  1.783.512  1.637.809  4.355.850  4.017.718  4.014.267     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Imobilizado   2.004  112  24  4.260  12.312  13.163     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do ativo não circulante   1.788.536  1.783.624  1.637.833  4.360.110  4.030.030  4.027.430

     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do ativo   1.850.425  1.791.607  1.658.107  4.923.447  4.690.167  4.442.623     _________ _________ _________ _________ _________ _________

 Controladora Consolidado ______________________________ ______________________________
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2021 31/12/2020 01/01/2020    ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________
      (Reapre-) (Reapre-)  (Reapre- (Reapre-
Circulante   sentado) sentado)  sentado) sentado)
Fornecedores  16  912  198  2.041  42.137  42.504  93.476
Debêntures e fi nanciamentos  17  -  -  -  172.928  127.533  156.597
Impostos e contribuições sociais  8  52  53  1.073  10.122  26.437  24.840
Adiantamento de clientes   -  -  -  -  43  -
Provisões  18  -  -  -  175  -  -
Outros passivos   368  1.834  1.834  7.101  3.329  4.753     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do passivo circulante   1.332  2.085  4.948  232.463  199.846  279.666     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Não circulante
PIS e COFINS diferidos  22  -  -  -  418.541  387.444  387.097
IR e CS diferidos  21  -  -  1.127  388.180  332.961  337.052
JCP a pagar   12.364  -  -  12.364  -  -
Partes relacionadas  11  135.069  173.721  195.507  -  -  -
Debêntures e fi nanciamentos  16  -  -  -  1.833.221  1.815.980  1.654.509
Passivo a descoberto de controlada 1 9 324  32.240  30.806  -  -  -
Provisões  18  6.395  5.501  6.249  59.956  106.804  96.302     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do não passivo circulante   154.152  211.462  233.689  2.712.262  2.643.189  2.474.960     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Patrimônio líquido  20
Atribuído aos acionistas da 
 Controladora
  Capital social  1.995.776  1.995.776  1.863.876  1.995.776  1.995.776  1.863.876
  Reserva de capital   5  5  -  5  5  -
  Ações em tesouraria   (5)  (5)  -  (5)  (5)  -
  Reserva legal   -  -  -  -  -  -
  Ajuste de avaliação patrimonial   4.576  4.576  4.576  4.576  4.576  4.576
  Prejuízo acumulado   (305.411)  (422.292)  (448.982)  (305.411)  (422.292)  (448.982)     _________ _________ _________ _________ _________ _________
     1.694.941  1.578.060  1.419.470  1.694.941  1.578.060  1.419.470     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Participação de minoritários   -  -  - 283.781  269.072  268.527     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do patrimônio líquido   1.694.941  1.578.060  1.419.470  1.978.722  1.847.132  1.687.997     _________ _________ _________ _________ _________ _________
Total do passivo e do patrimônio liquido  1.850.425  1.791.607  1.658.107  4.923.447  4.690.167  4.442.623     _________ _________ _________ _________ _________ _________

 Atribuível aos acionistas da controladora ___________________________________________________________________________________________________________________________
 Capital social ________________________________________
    Capital Capital Capital    Lucros Ajuste de  Participação Total do
    social social a social Reseva Ações em Reserva (prejuízos) avaliação  dos não patrimônio
    subscrito integralizar integralizado de capital tesouraria legal acumulados patrimonial Total controladores líquido    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
Em 31/12/2019 1.995.776 (131.900) 1.863.876 - - - (391.550) 4.576 1.476.902  268.527 1.745.429
Ajuste exercícios anteriores (Nota 1.5) - - - - - - (57.432) - (57.432) - (57.432)    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
Em 01 de janeiro de 2020 1.995.776 (131.900) 1.863.876 - - - (448.982) 4.576 1.419.470 268.527 1.687.997    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
    - - - 5 - - - - 5 - 5-
 Subscrição de capital - - - - (5) - - - (5) - (5)
 Aumento de capital (Nota 18) - 131.900 131.900 - - - - - 131.900 - 131.900
 Lucro líquido do exercício  - - - - - - 26.690 - 26.690 545 27.235    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
Em 31/12/2020 1.995.776 - 1.995.776 5 (5) - (422.292) 4.576 1.578.060 269.072 1.847.132    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
 Lucro líquido do exercício  - - - - - - 116.881 - - 14.709 131.590    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________
Em 31/1282021 1.995.776 - 1.995.776 5 (5) - (305.411) 4.576 1.694.941 283.781 1.978.722    ________ __________ ____________ ________ _________ _______ ___________ __________ ________ ____________ _________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do resultado para os exercícios fi ndos em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)_____________________________________________________________________________________________
 Controladora Consolidado ____________________ ____________________
   Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/10/2020    ____ _________ _________ _________ _________
Receita operacional líquida  23  -  -  634.528  285.347
Custo dos bens construídos e serviços prestados  24  -  -  (245.615)  (57.869)     _________ _________ _________ _________
Lucro/(Prejuízo) bruto   -  -  388.913  227.478     _________ _________ _________ _________
Despesas operacionais
Gerais e administrativas  24  (1.402)  (9.745)  (19.741)  (48.377)
Outras receitas  25  13.247  20  13.271  32
Resultado de equivalência patrimonial 3e  18  117.771  35.730  -  -     _________ _________ _________ _________
Resultado antes do resultado fi nanceiro   129.616  26.005  382.443  179.133     _________ _________ _________ _________
Receitas (despesas) fi nanceiras, líquidas  26
Receitas fi nanceiras   825  479  15.377  5.468
Despesas fi nanceiras   (13.560)  (921)  (202.769)  (136.520)     _________ _________ _________ _________
Resultado fi nanceiro   (12.735)  (442)  (187.392)  (131.052)     _________ _________ _________ _________
Resultado antes do IR e da contribuição social   116.881  25.563  195.051  48.081
Imposto renda e contribuição social  21  -  1.127  (63.461)  (20.846)
Lucro do exercício   116.881  26.690  131.590  27.235
Atribuível a
Participação dos acionistas controladores   - - 116.881  26.690
Participação dos acionistas não controladores   - - 14.709  545     _________ _________ _________ _________
     - - 131.590  27.235     _________ _________ _________ _________
Lucro básico e diluído por lote de mil ações (R$)   58,56  13,37  65,93  13,65     _________ _________ _________ _________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais)_____________________________________________________________________________________________

 Controladora Consolidado ____________________ ____________________
   31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020    _________ _________ _________ _________
Lucro do exercício 116.881 26.690 131.590 27.235
Participação no resultado abrangente de investidas  - - - -    _________ _________ _________ _________
Total do resultado abrangente do exercício 116.881 26.690 131.590 27.235    _________ _________ _________ _________
Atribuível a
 Acionistas da Companhia - - 116.881 26.690
 Participação dos não controladores - - 14.709 545    _________ _________ _________ _________
    - - 131.590 27.235    _________ _________ _________ _________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstração dos fl uxos de caixa para exercícios fi ndos em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)_____________________________________________________________________________________________
 Controladora Consolidado ____________________ ____________________
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2021 2020 2021 2020    _________ _________ _________ _________
Lucro líquido do exercício  116.881  26.688  131.590  27.235    _________ _________ _________ _________
Ajustes para reconciliar o resultado do período com o
 caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social (Nota 21)  -  (1.127)  61.115  14.401
Equivalência patrimonial (Nota 14 e 19)  (117.771)  (35.730)  -  -
PIS / COFINS diferidos (Nota 22)  -  -  31.097  347
Remuneração do ativo de concessão (Nota 9)  -  -  (338.950)  (327.980)
Perda de remuneração do ativo contratual (Nota 9)  - - (139.790)  59.346
Ativo de contrato infraestrutura (Nota 9)  -  -  (169.466)  (27.408)
Juros dos empréstimos  -  -  176.124  131.110
Perda valor justo - Impairment (Nota 2.1 (a))  -  -  (36.536)  1
Provisões (Nota 18)  894  (748)  (46.463)  10.504
Outros  148  2.581  8.887  (25.107)
Movimentação nos ativos e passivos operacionais
Ativo de concessão - Recebimento (Nota 9)  -  -  313.063  292.246
Concessionárias e permissionárias (Nota 5)  -  147  (1.824)  (3.612)
Impostos a recuperar (Nota 8)  294  9.092  7.568  11.137
Despesas antecipadas (Nota 7)  (1.886)  447  (2.714)  141
Adiantamentos a fornecedores (Nota 10)  (42)  24  22.165  (5.512)
Depósitos judiciais (Nota 12)  -  -  16.587  (12.832)
Direito de uso (Nota 13) - -  (16.820) -
Compras em andamento  - - (538) -
Outros ativos  (685)  71  1.421  1.485
Fornecedores (Nota 16)  714  (1.843)  (368)  (50.972)
Adiantamento de clientes  -  -  (43)  43
Partes relacionadas ativas( Nota 11)  (38.652)  (21.786)  -  1
Partes relacionadas passiva( Nota 11)  83.512  (68.189)  (1)  -
Impostos e contribuições a recolher (Nota 8)  (1)  (1.020)  (14.824)  5.679
Outros passivos  (1.466)  -  4.734  (1.409)    _________ _________ _________ _________
Caixa aplicado nas atividades operacionais  41.940  (91.393)  6.014  98.844    _________ _________ _________ _________
IRPJ e CSLL pagos  -  -  (1.492)  (4.083)
Juros pagos ( Nota 16)  -  -  (72.234)  (31.270)    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  41.940  (91.393)  (67.712)  63.491    _________ _________ _________ _________
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimento em sociedades controladas e coligadas (Nota 14 e 19)  -  (30.421)  -  (1)
AFAC  -  (10.000)  -  -
Caixa restrito (Nota 6)  -  -  (33.183)  (15.534)
Títulos de renda fi xa  -  -  (18)  (130)
Alienação imobilizado  -  10  984  164
Adições do imobilizado  (1.897)  (110)  (2.645)  (578)    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  (1.897)  (40.521)  (34.862)  (16.079)    _________ _________ _________ _________
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Ingressos de empréstimos / debêntures (Nota 16)  -  -  120.000  410.870
Pagamento de empréstimos (Nota 16)  -  -  (160.283)  (349.182)
Aumento de capital (Nota 20)  -  131.900  -  131.900
JCP  12.364  -  12.364  -    _________ _________ _________ _________
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
 fi nanciamento  12.364  131.900  (27.919) 193.588    _________ _________ _________ _________
Aumento (Redução) líquida do saldo de caixa e equivalentes  52.407  (14)  (130.493)  241.000    _________ _________ _________ _________
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 4)  3  17  288.466  47.466    _________ _________ _________ _________
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício (Nota 4)  52.410  3  157.973  288.466    _________ _________ _________ _________
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  52.407  (14)  (130.493)  241.000    _________ _________ _________ _________
(*) As transações das atividades de investimento e fi nanciamento que não impactaram caixa estão apresentadas na Nota 26.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2021
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma_____________________________________________________________________________________________

 1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A Gemini Energy S.A. (“Gemini” ou “Companhia”), cuja 
denominação foi alterada em 22/01/2021 deixando de se chamar Isolux Energia S.A., é uma sociedade por ações 
de capital fechado, constituída em 18/09/2001 e está estabelecida no Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto 
a participação no capital de outras Companhias, como sócia quotista ou acionista. Ademais, a Companhia poderá 
explorar atividades nas áreas de infraestrutura, de eletricidade, eletrônica, mecânica, eletromecânicas, construção 
civil, instalações e montagens industriais, elétricas, hidráulicas, de telecomunicações e demais serviços de engenharia, 
podendo, para tanto, participar de leilões, concessões, habilitar-se em licitações e formar Companhias de propósito 
específi co. A composição societária é composta pelo Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura, 
que possui 78,95% do capital social e pelo Perfi n Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura, 
que possui 21,05% do capital social. As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Companhia foram 
aprovadas e autorizadas para a emissão pela Diretoria em 31/03/2022. Em 31/12/2021 e 2020, a Companhia detém 
as seguintes participações societárias: % de participação no capital social ______________________________
   

2021 2020    ______ ______
Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. “LXTE”  83,34 83,34
Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. “LMTE”  85,04 85,04
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. “LTTE”  100,00 100,00
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia Ltda. “LITE” 100,00 100,00
Plena Operação e Manutenção de Transmissoras de Energia Ltda. “POMTE” 100,00 100,00
1.2. Base de preparação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas IFRS emitidas pelo International Accounting Standards 
Board - IASB. A preparação de demonstrações fi nanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Com-
panhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são signifi cativas para as demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 
2. (a) Demonstrações fi nanceiras consolidadas: As demonstrações fi nanceiras consolidadas foram preparadas e 
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) (b) Demonstrações fi nanceiras individuais: As demonstra-
ções fi nanceiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações 
fi nanceiras consolidadas. Nas demonstrações fi nanceiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método 
de equivalência patrimonial.  1.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: Principais alterações nas 
normas contábeis: A seguir indicamos as alterações de normas em vigor no exercício corrente. Segundo as análises 
realizadas pela administração, nenhuma alteração teve impactos materiais para a Companhia: • Reforma da Taxa de 
Juros de Referência - IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16. A seguir indicamos as alterações de normas que fo-
ram emitidas, mas ainda não são aplicáveis e, portanto, não foram adotadas para o exercício iniciado em 01/01/2021. 
• IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (alterações); • Alterações à IAS 1 - Classifi cação de Passivos como 
Circulantes ou Não Circulantes; • Alterações à IFRS 3 - Referência à Estrutura Conceitual; • Alterações à IAS 16 - Imo-
bilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido; • Alterações à IAS 37 - Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do 
Contrato; • Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018-2020; • Alterações CPC 06 (R2) - Arrendamentos. A Companhia 
não espera impactos signifi cativos na aplicação dessa norma nas Demonstrações Financeiras. 1.4. Consolidação: 
(a) Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas 
fi nanceiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto 
(capital votante). (b) Coligadas e controladas em conjunto: Coligadas são todas as entidades sobre as quais a 

continua...

Companhia tem infl uência signifi cativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 
20% a 50% dos direitos de voto. Controladas em conjunto são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem 
controle compartilhado com uma ou mais partes. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são con-
tabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. A cada 
data de balanço, a Companhia analisa se existem evidências objetivas de perda com seus investimentos. Quando 
este for o caso, o cálculo de perda e é efetuado determinando o valor recuperável com base no pronunciamento CPC 
01 (R1) - “Redução ao valor recuperável de ativos”. (c) Base de consolidação: As demonstrações fi nanceiras de 
controladas são incluídas nas demonstrações fi nanceiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até 
a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas e controladas em conjunto estão ali-
nhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Os resultados das controladas adquiridas ou alienadas durante o 
exercício estão incluídos nas demonstrações consolidadas do resultado a partir da data da efetiva aquisição até a data 
da efetiva alienação, conforme aplicável. As principais eliminações no processo de consolidação foram as seguintes:
• Dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. • Das participações no capital e re-
servas das empresas consolidadas. Dos saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios entre as empresas 
consolidadas. 1.5. Reapresentação das demonstrações fi nanceiras: Em consonância com o CPC 23 - Politicas 
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras, certas notas explicativas de 31/12/2020 estão sendo reapresentadas, para o seu aprimoramento, 
decorrentes dos seguintes assuntos: Em 2021 as controladas da Companhia promoveram a revisão das contas e res-
pectivas naturezas dos montantes registrados. Com base nessa avaliação, houve a reapresentação em 01/01/2020 e 
31/12/2020 dos seguintes montantes: (a) Reclassifi cação efetuadas na Controladora:
Ativo 31/12/2020 01/01/2020 _________ _________
Outros ativos  (57.432)  (57.432) _________ _________
Não circulante  (57.432)  (57.432) _________ _________
Patrimônio Líquido
Prejuízos acumulados  (57.432)  (57.432) _________ _________
Patrimônio líquido  (57.432)  (57.432) _________ _________
(b) Reclassifi cações refl etidas nas demonstrações fi nanceiras da Companhia:

 Controladora Consolidado _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
    31/12/2020  31/12/2020 01/01/2020  01/01/2020 31/12/2020  31/12/2020 01/01/2020  01/01/2020    _________  _____________ _________  _____________ _________  _____________ _________  _____________
Ativo - Ref. Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  3 - 3  17  -  17  288.466  -  288.466  47.466  -  47.466
Contas a receber - Clientes  -  -  -  147  -  147  36.721  -  36.721  33.109  -  33.109
Ativo de concessão - Contratual  -  -  -  -  -  -  307.903  -  307.903  292.245  -  292.245
Adiantamentos fornecedores  2  -  2  26  -  26  2.136  -  2.136  1.565  -  1565
Despesas antecipadas  490  - 490  937  - 937  1.853  -  1.853  2.431 -  2.431
Impostos e contribuições sociais  7.130  -  7.130  16.222  -  16.222  20.269  -  20.269  31.607  -  31.607
Outros ativos  358  -  358  2.925  -  2.925  2.189  -  2.789  6.770  -  6.770    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do ativo circulante  7.983  -  7.983  20.274  -  20.274  660.137  -  660.137  415.193  -  415.193    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Não circulante
Ativo de concessão - Contratual  -  -  -  -  -  -  3.860.877  -  3.860.877  3.872.139  -  3.872.739
Caixa restrito  -  -  -  -  -  -  46.466  -  46.466  30.932  -  30.932
Títulos de renda fi xa  -  -  -  -  -  -  415  -  415  285  -  285
Partes relacionadas  86.512  -  86.512  18.323  -  18.323  -  -  -  -  -  -
Adiantamentos a fornecedores  -  -  -  -  -  -  11.106  -  11.106  6.165  -  6.165
IR e CS diferidos  -  -  -  -  -  -  58.680  -  58.680  76.133  -  76.733
Depósitos judiciais  -  -  -  -  -  -  20.016  -  20.016  7.184  -  7.184
Outros ativos (a)  77590  (57432)  20.158  77.661  (57.432)  20.229  77.590  (57.432)  20.158  77661  (57432)  20.229
Investimentos  1.666.842  -  1.666.842  1.599.257  - 1.599.257 - - - -  -  -
AFAC  10.000 - 10.000 - - - - - - - - -    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
    184094  (57.432)  1.783.512  1.695.241  (57.432)  1.637.809  4.075.150  (57.432)  4.017.718  4.071.699  (57.432)  4.014.267    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Imobilizado  112  -  112  24  -  24  12.312  -  12312  13.163  -  13.163    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do ativo não circulante  1.841.056  (57.432)  1.783.624  1.695.265  (57.432)  1.637.833  4.087.462  (57432)  4.030.030  4.084.862  (57.432)  4.027.430    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do ativo  1.849.039  (57.432)  1.791.607  1.715.539  (57.432)  1.658.107  4.787.599  (57.432)  4.690.167  4.500.055  (57.432)  4.442.623    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________

Quarta-feira, 13/04/2022
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Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/MF nº 04.726.861/0001-02

continua...

 Controladora Consolidado _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
    31/12/2020  31/12/2020 01/01/2020  01/01/2020 31/12/2020  31/12/2020 01/01/2020  01/01/2020    _________  _____________ _________  _____________ _________  _____________ _________  _____________
Passivo e patrimônio líquido - Ref Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado Original ajuste Reapresentado    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Circulante
Fornecedores  198  -  198  2.041  -  2.041  42.504  -  42.504  93.476  -  93.476
Debêntures e fi nanciamentos  -  -  -  -  -  -  127.533  -  127.533  156.597  -  156.597
Impostos e contribuições sociais  53  -  53 1.073  -  1.073  26.437  -  26.437  24.840  -  24.840
Adiantamento de clientes  -  -  -  -  -  -  43  -  43  - - -
Partes relacionadas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -
Provisões  - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Outros passivos  1.834  -  1.834  1.834  -  1.834  3.329  -  3.329  4.753  -  4.153
Total do passivo circulante  2.085  -  2.085  4.948  -  4.948  199.846  -  199.846  279.666  -  279.666
Não circulante
Dividendos a pagar  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
PIS e COFINS diferidos  -  -  -  -  -  -  387.444  -  387.444  387.097  -  387.097
IR e CS diferidos  -  -  -  1.127  -  1.127  332.961  -  332.961  337.052  -  337.052
Fornecedores -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -
Partes relacionadas  173.721  -  173.721  195.507  -  195.507  -  -  -  - -  -
Debêntures e fi nanciamentos  -  -  -  -  -  -  1.815.980  -  1.815.980  1.654.509  -  1.654.509
Passivo a descoberto de controlada  32.240  -  32.240  30.806  -  30.806  -  -  -  -  - -
Provisões  5.501  -  5.501  6.249  -  6.249  106.804  -  106.804  96.302  -  96.302    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do não passivo circulante  211.462  -  211.462  233.689 -  233.689  2.643.189  -  2.643.189  2.474.960  -  2.474.960    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Patrimônio líquido
Atribuído aos acionistas da Controladora
 Capital social  1.995.776  -  1.995.776  1.863.876  -  1.863.876  1.995.776  -  1.995.776  1.863.876  -  1.863.876
 Reserva de capital  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Ações em tesouraria  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Reserva legal  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Ajuste de avaliação patrimonial  4.576  -  4.576  4.576  -  4.576  4.576  -  4.576  4.576  -  4.576
 Prejuízo acumulado (a)  (364.860)  (57.432)  (422.292)  (391.550)  (57432)  (448.982)  (364.860)  (57.432)  (422.292)  (391.550)  (57.432)  (448.982)    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
    1.635.492  (57.432)  1.578.060  1.476.902  (57.432)  1.419.470  1.635.492  (57.432)  1.578.060  1.476.902  (57.432)  1.419.470    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Participação de minoritários  -  -  -  -  -  -  269.072  -  269.072  268.527  -  268.527    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do patrimônio líquido  1.635.492  (57.432)  1.578.060  1.476.902  (57.432)  1.419.470  1.904.564  (57.432)  1.847.132  1.745.429  (57.432)  1.687.997    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.849.039  (57.432)  1.791.607  1.715.539  (57.432)  1.658.107  4.747.599  (57.432)  4.690.167  4.500.055  (57.432)  4.442.623    _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________ _________ _______ _____________
 Controladora Consolidado ____________________________ ____________________________
     31/12/2020  31/12/2020 31/12/2020  31/12/2020     _________  _________ _________  _________
       (Reapre-   (Reapre-
Patrimônio Liquido - Ref  Original Ajuste sentado) Original Ajuste sentado)     _________ _______ _________ _________ _______ _________
Atribuído aos acionistas da Controladora
 Capital social   1.995.776  -  1.995.776  1.995.776  -  1.995.776
 Ajuste de avaliação patrimonial   4.576  - 4.576  4.576  -  4.576
 Prejuízo acumulado  (a)  (364.860)  (57.432)  (422.292)  (364.860)  (57.432)  (422.292)     _________ _______ _________ _________ _______ _________
     1.635.492  (57.432)  1.578.060  1.635.492  (57.432)  1.578.060     _________ _______ _________ _________ _______ _________
Participação de minoritários   -  -  -  269.072  -  269.072
Total do patrimônio líquido   1.635.492  (57.432)  1.578.060  1.904.564  (57.432)  1.847.132
 Controladora Consolidado ____________________________ ____________________________
     01/01/2020  01/01/2020 01/01/2020  01/01/2020     _________  _________ _________  _________
       (Reapre-   (Reapre-
Patrimônio Liquido - Ref  Original Ajuste sentado) Original Ajuste sentado)     _________ _______ _________ _________ _______ _________
Atribuído aos acionistas da Controladora
 Capital social   1.863.876  -  1.863.876  1.863.876  -  1.863.876
 Ajuste de avaliação patrimonial   4.576  -  4.576  4.576  -  4.576
 Prejuízo acumulado  (a)  (391.550)  (57.432)  (448.982)  (391.550)  (57.432)  (448.982)     _________ _______ _________ _________ _______ _________
     1.476.902  (57.432)  1.419.470  1.476.902  (57.432)  1.419.470     _________ _______ _________ _________ _______ _________
Participação de minoritários   -  -  -  268.527  -  268.527     _________ _______ _________ _________ _______ _________
Total do patrimônio líquido   1.476.902  (57.432)  1.419.470  1.745.429  (57.432)  1.687.997     _________ _______ _________ _________ _______ _________
(a) Contas a receber e prejuízo acumulado: Refere-se a baixa do do contas a receber com a Isolux Projetos, devido a 
falta de expectativa de recebimento do montante. 1.6. Temas operacionais relevantes em 2021: Na noite de 
03/11/2020, a ocorrência de um curto-circuito interno culminou no incêndio do Transformador 01 - 230/69/13,8 kV 
(7TR01) da Subestação Macapá (SE Macapá), e, por sobrecarga, no desligamento automático do Transformador 03 
- 230/69/13,8 kV (7TR03). Com isso, o suprimento de energia do Estado do Amapá, que dependia no momento da 
ocorrência quase que exclusivamente das instalações de transmissão da LMTE, acabou sendo temporariamente 
comprometido. Com esse incidente, aproximadamente 765 mil pessoas, em 13 cidades, incluindo a capital Macapá, 
fi caram parcialmente sem energia elétrica. Adicionalmente, na data da ocorrência, o Transformador 02 - 230/69/13,8 
kV (7TR02), com função primária de atuar como reserva, encontrava-se em manutenção por razão de uma ocorrência 
em 30/12/2019, tendo todos os passos sido informados aos órgãos competentes, conforme procedimentos da regula-
ção setorial. Após o ocorrido, a Companhia tomou as providências cabíveis de forma prioritária e, através da substitui-
ção de peças e com o acompanhamento e suporte do grupo de trabalho composto, além da LMTE, pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), ANEEL, Companhia de Eletricidade do Amapá 
(CEA) e Eletronorte, com suporte das Forças Armadas, 60% a 70% da capacidade de carga total necessária no esta-
do do Amapá foi reestabelecida em 07 de novembro, ou seja, 3 dias após o incidente. As operações na SE Macapá, 
objeto da concessão da LMTE, foram progressivamente recompostas ao longo do mês de novembro, sendo 67% re-
composta no dia 07 de novembro, com a recuperação do Transformador 03, e foram 100% normalizadas no dia 24 de 
novembro, após a transferência do transformador 01 da Subestação de Laranjal do Jari para a Subestação do Ma-
capá.  Ainda segundo as diretrizes do Gabinete de Crise, a LMTE realizou a transferência de um terceiro Transforma-
dor cedido a título oneroso por outra concessionária do setor e vindo de Boa Vista - Roraima, conseguindo, com 
muito esforço, após diversas e complexas etapas, disponibilizá-lo para operação em 23/12/2020, de forma antecipada 
às previsões. Sequencialmente, em 08/01/2021, a transformação da Subestação Laranjal foi recomposta através de 
outro equipamento cedido de forma onerosa, este vindo de Vila do Conde - Pará, como forma de manter a confi gura-
ção original, em quantitativo de transformadores, na Subestação de Laranjal do Jari, também objeto da concessão 
outorgada à LMTE. Adici onalmente, em abril, o Gabinete de Crise solicitou que a subestação Macapá contasse com 
um quarto transformador, em caráter temporário, o que foi obtido com o transformador existente na subestação Laran-
jal do Jari, da LMTE. Para tal comando, novamente foi utilizado o processo de cessão onerosa de outro transformador 
proveniente de Vila do Conde. Em julho ambos os transformadores estavam disponíveis, tanto em Macapá quanto em 
Laranjal do Jari. O transporte de transformadores, que pesam unitariamente em torno de 200 toneladas, envolveu 
complexa logística que incluiu, além da parte terrestre, o translado por balsa durante horas, com grandes riscos de 
danifi car o equipamento no percurso. Como parte das ações de defi nitivo reestabelecimento das instalações da Com-
panhia, foi contratada junto ao fornecedor ABB a aquisição de 2 (dois) novos transformadores de 230/69/13,8kV 
150MVA, para SE Macapá que f oram entregues em setembro/2021 e outubro/2021, conforme descrito na Nota 10. 
Contratou-se, ainda, com a WEG, o reparo do TR2 que foi entregue na SE Macapá em dezembro/2021. Todas as 
providências foram, e estão sendo acompanhadas e validadas pelo ONS, MME e ANEEL, bem como os seguros dos 
equipamentos avariados devidamente acionados. Os novos transformadores foram energizados, respectivamente em 
24 de setembro e 12 de novembro, normalizando a transformação da subestação Macapá = 3 x 150 MVA. Nas mes-
mas ocasiões foram devolvidos os transformadores cedidos de Boa Vista e um dos provenientes de Laranjal do Jari. 
Muito embora as causas do incidente ainda estejam em apuração, tanto internamente quanto pelos órgãos competen-
tes, em decorrência da indisponibilidade temporária dos transformadores da Subestação Macapá já foram apuradas 
as seguintes penalidades: A título de PVI, Parcela Variável por Indisponibilidade, até a apuração de 12/2021, o ONS 
já descontou da LMTE R$ 574 até dezembro de 2021 e não são esperados mais descontos. Nos moldes da regulação 
setorial também é possível a aplicação de PVRO, Parcela Variável por Restrição Operativa, na hipótese de ser confi -
gurada redução da capacidade operativa das funções de transmissão/transformação das instalações da LMTE, e caso 
não tenha sido alcançado o limite de descontos previsto na norma aplicável. Deste modo, já foi descontado, a título de 
PVRO, o montante de R$ 10 até dezembro de 2021. Tendo em vista o tempo de indisponibilidade do Transformador 
7TR02, que se encontra em manutenção desde 30/12/2020, a ANEEL decidiu, excepcionalmente, antecipar os des-
contos que estavam sendo operacionalizados via Parcela de Ajuste correspondentes às Suspensões do Ciclo 2019-
2020, bem como determinou no âmbito Processo Administrativo n° 48500.005796/2020-34 que os descontos do ciclo 
2020-2021 sejam mês a mês operacionalizados.  Ocorreram descontos referentes à suspensão dos pagamentos base 
dos Transformadores (7TR02, 7TR03 SE Macapá e 7TR01, 7TR02 Laranjal). Mesmo com a recomposição do sistema, 
com 4 transformadores disponíveis na SE de Macapá, a ANEEL aplicou a penalidade de acordo com o item 4.5.2 do 
Módulo 4 da REN 905/2020 realizando a dedução imediata nos Encargos de Uso do Sistema - EUST, uma vez que o 
ONS interpretou que houve restrição operativa gerada pelos equipamentos cedidos pela ELETRONORTE que pos-
suem carga inferior ao equipamento requerido pela ANEEL no leilão. - R$ 239 - ciclo 20-21 TR02 (iniciadas novem-
bro/20 desconto no AVC mensal); - R$ 119 - ciclo 2020-21 (TR01 - TR03 Macapá); -R$ 1.042 - ciclo 21-22 (TR02 TR03 
SE Macapá e TR01 e TR02 Laranjal); Totalizando R$ 1.401 de desconto referente a suspensão de pagamentos base. 
Estima-se que a partir de abril/22 os pagamentos estejam completamente recompostos à medida que os novos trans-
formadores entrarão em operação plena conforme cronograma abaixo. • Conclusão do TR02 de Macapá: Concluído 
em 15/11/2021; • Conclusão do TR03 da SE Macapá (retrofi t): Concluído em 09/12/2021; • Conclusão do TR01 da SE 
Laranjal: Concluído em 17/02/2022.; • Conclusão do TR02 da SE Laranjal: prevista para primeira quinzena de mar-
ço/2022. Considerando os valores já descontados da receita da LMTE a título de (i) PVI, (ii) PVRO, (iii) Suspensões 
de Pagamentos Base, tem-se que os valores estão sendo adequadamente provisionados no contas a receber da 
Companhia. Em 10/02/2021, a SFE, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, lavrou 
o Auto de Infração nº 0001/2021-SFE, por meio do qual aplicou à LMTE multa no valor total de R$ 3.672, correspon-
dente a pouco mais de 3,54% da Receita Operacional Líquida - ROL da Concessionária. Contra o referido Auto de 
Infração, em 22/02/2021 foi interposto Recurso Administrativo - que tem efeito suspensivo e impede a cobrança da 
sanção, questionando a totalidade da multa e indicando vícios de legalidade do Auto de Infração nº 0001/2021-SFE. 
Em 26/10/2021, a Diretoria Colegiada da Agência Reguladora negou provimento ao Recurso. A Companhia ingressou 
com medida judicial, com pedido liminar de efeito suspensivo. A perda do valor discutido é classifi cada neste momen-
to como possível, já que não temos como precisar agora se a multa será completamente afastada, totalmente mantida 
ou parcialmente revista pela ANEEL. Quanto à possibilidade de decretação da Caducidade do Contrato de Concessão 
/ Impedimento de Contratar com a Administração Pública / Intervenção na Concessão, ressalta-se que, até o momen-
to, nenhuma destas hipóteses foi sequer abordada nos processos em trâmite, ou mesmo nas tratativas da Concessio-
nária junto à Agência Reguladora. Além disso, tendo em vista já ter sido lavrado o Auto de Infração n° 001/2021-SFE, 
com a penalidade acima referida, considera-se remota a possibilidade de serem aplicadas à LMTE as penalidades de 
caducidade do contrato, impedimento de contratar com a Administração ou intervenção na concessão. Para atuar em 
sua defesa, a LMTE reuniu uma equipe jurídica com membros internos e externos, bem como montou um gabinete 
interno de crise para solucionar as questões operacionais da Companhia e gestão da reputação em função da exten-
sa cobertura da mídia sobre o assunto em questão. Os processos judiciais referentes ao tema se encontram divulga-
dos na Nota 18. Em paralelo às atividades técnicas e consoante ao seu programa de ASG (Ambiental, Social e Gover-
nança), durante o período mais agudo da ocorrência, a fi m de minimizar os efeitos sobre a população, sobretudo a 
parcela mais vulnerável, a LMTE realizou a distribuição de kits formados por cestas básicas, água mineral e kit antico-
vid-19 nos municípios de Macapá e Santana, benefi ciando um total de 4.000 famílias. Atualmente, a Companhia estu-
da parcerias para tornar permanente o apoio a projetos sociais na localidade. 1.7. Resumo das principais práticas 
contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações fi nanceiras estão defi ni-
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 1.7.1. Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens 
incluídos nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da Companhia são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras 
estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 1.7.2. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignifi cante de mudança de valor. 1.7.3. Caixa 
restrito. Compreendem depósitos em garantia dos fi nanciamentos recebidos e das obrigações da Companhia relativo 
a medidas compensatórias. 1.7.4. Instrumentos fi nanceiros: 1.7.4.1. Classifi cação e mensuração: A Companhia 
classifi ca seus ativos fi nanceiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e 
(ii) custo amortizado. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual os ativos fi nanceiros foram adquiridos. A Ad-
ministração determina a classifi cação de seus ativos fi nanceiros no reconhecimento inicial. 1.7.4.2. Ativos fi nancei-
ros mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado são ativos fi nanceiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações 
no valor justo de ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstra-
ção do resultado em “Resultado fi nanceiro” no exercício em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido 
contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resulta-
do afetada pela referida operação. (a) Valor justo por meio do resultado: São ativos fi nanceiros mantidos para ne-
gociação ativa. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos fi nanceiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado na rubrica “Resultado fi nanceiro” 
no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. 
Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação. A Compa-
nhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo fi nanceiro ou um grupo de ativos fi nanceiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver alguma evidência, a perda mensu-
rada como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo fi nanceiro é reconhecida na demonstra-
ção do resultado. Em 31/12/2021, os ativos e passivos fi nanceiros da Companhia classifi cados nessa categoria com-
preendiam caixa e equivalente de caixa e caixa restrito. (b) Custo amortizado: Esses ativos são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido 
por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recu-
perável são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 
Em 31/12/2021, os ativos e passivos fi nanceiros da Companhia classifi cados nessa categoria compreendiam as con-
tas a pagar aos fornecedores, contas a receber - clientes, os fi nanciamentos e debêntures. 1.7.5. Ativos de conces-
são - Contratual: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. 
O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação a infraestrutu-
ra) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação e manu-
tenção) durante determinado prazo. A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura 

durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso 
da infraestrutura de serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços 
públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem 
direito de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condi-
ções previstas no contrato de concessão. O concessionário deve registrar e mensurar a receita dos serviços que 
presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes, CPC 48 - Instrumen-
tos Financeiros e ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos 
por um único contrato, a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de performance com 
base nos valores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identifi cáveis separadamente. (a) Ativo de 
concessão - Contratual: Todas as concessões das controladas da Companhia foram classifi cadas dentro do modelo 
de ativo de concessão contratual, a partir de 01/012018, conforme adoção do CPC 47 - Receita de Contrato com 
Clientes. O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de 
construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, 
porém o recebimento do fl uxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e 
manutenção. Mensalmente, à medida que as Controladas operam e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de 
concessão contratual equivalente à contraprestação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de 
construir torna-se um ativo fi nanceiro, pois nada mais além da passagem do tempo será requerida para que o referido 
montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fl uxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão con-
tratual das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente dos seus fl uxos de caixa 
futuros. O fl uxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua 
mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fl uxos de caixa são defi nidos a partir da Receita 
Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público 
de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e 
eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao 
fi nal do contrato de concessão. Este fl uxo de recebimentos é remunerado pela taxa que representa o componente fi -
nanceiro do negócio, estabelecida no início de cada projeto e fi xa durante todo o prazo de concessão. A implementa-
ção da infraestrutura, atividade executada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a perfor-
mance de fi nalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do 
tempo, sendo o reconhecimento da receita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos gastos 
incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos da conces-
são a partir de 01/012018 passaram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de 
concessão contratual, por terem o direito a contraprestação ainda condicionados a satisfação de outra obrigação de 
desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão 
estão sujeitas ao (e reconhecidas de forma líquida no resultado do exercício) diferimento de Programa de Integração 
Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrados na 
conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 1.7.6. Contas a receber - Clientes: Destina-se à contabilização 
dos créditos faturados aos agentes do setor conforme determinações do Operador Nacional do Sistema por meio dos 
Avisos de Créditos (AVCs) mensais. 1.7.7. Imobilizado: São classifi cados como ativo imobilizado os bens não vincu-
lados às concessões. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação dos ativos é calculada usando o 
método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
Imobilizado Anos_____________________________________________________________________________________ _____
Móveis e utensílios 5
Equipamentos de informática 5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao fi nal de cada exercício. 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é 
maior do que seu valor recuperável estimado. 1.7.8. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a pagar aos for-
necedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classifi cadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no 
ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 1.7.9. Debêntures e fi nanciamentos: As debêntures e fi nanciamentos tomados são 
reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o 
saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os fi nanciamentos tomados são apresentados pelo custo amortiza-
do, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). 1.7.10. Provisões: 
As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que 
devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que refl ita as avaliações 
atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específi cos da obrigação. O aumento da obriga-
ção em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa fi nanceira. 1.7.11. Imposto de renda e 
contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período com-
preendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resul-
tado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. 
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e a contribuição social dife-
ridos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e 
os valores contábeis das demonstrações fi nanceiras. As alíquotas desses impostos, defi nidas atualmente para deter-
minação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos 
diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável 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. 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal 
e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma enti-
dade legal e mesma autoridade fi scal. 1.7.12. Demais obrigações: São registradas pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondestes encargos e variações monetárias incorridos. 1.7.13. 
Capital Social: As ações ordinárias são classifi cadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atri-
buíveis à emissão de novas ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos de 
impostos. 1.7.14. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos servi-
ços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. As receitas 
são reconhecidas quando ou conforme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com 
o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado; for possível identifi car os direitos; houver substância co-
mercial e for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas das Controladas são 
classifi cadas nos seguintes grupos: (a) Receita de infraestrutura: Refere-se aos serviços de implementação da in-
fraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infra-
estrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS 
ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem sufi ciente para cobrir os custos de implementa-
ção da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada através de contra-
tos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada 
são alocadas no resultado ao fi m de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações 
positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referen-
te a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de fi nanciar o cliente (no caso, Poder 
Concedente). A taxa defi nida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é defi nida no 
momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do 
cliente e prazo de fi nanciamento. (b) Remuneração dos ativos de concessão: Refere-se aos juros reconhecidos 
pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específi cos do negócio. A taxa busca precifi car o componente fi nan-
ceiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. A taxa de retor-
no incide sobre o montante a receber do fl uxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e manuten-
ção: Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que 
tem início quando da entrada em operação e visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalações. 
1.7.15. Encargos regulatórios: Os montantes faturados pela Companhia estão sujeitos aos seguintes encargos re-
gulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas con-
cessionárias de energia elétrica, com a fi nalidade de prover recursos para reversão, expansão e melhoria dos serviços 
públicos de energia elétrica. Seu valor anual equivale a 2,6% dos investimentos efetuados pela concessionária em 
ativos vinculados à prestação de serviço de eletricidade, limitado a 3% da receita anual. O Despacho nº 2.437 de 2021 
emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 214 para LMT, R$ 277 para LXTE e R$ 76 para LTTE 
no período de 01/07/2021 a 30/06/2021. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”): Taxa de 
fi scalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensalmente, sendo seu valor fi xado pelos 
Despachos emitidos no início de cada ciclo pela ANEEL e proporcionais ao porte do serviço concedido considerando 
o valor econômico agregado pelo concessionário. O Despacho nº 2.004 de 2021 emitido pela Aneel estabeleceu a 
quota mensal no valor de R$ 29 para LMTE, R$ 41 LXTE e R$ 11 para LTTE no período de 01/07/2021 a 30/06/2021. 
• Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”): As concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão ou gera-
ção de energia elétrica, as permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e as autorizadas a 
produção independente de energia elétrica, excluindo-se, por isenção, aquelas que geram energia exclusivamente a 
partir de instalações eólica, solar, biomassa, co-geração qualifi cada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar, 
anualmente, um percentual de 1% de sua receita operacional líquida em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL. 1.7.16. Receitas 
fi nanceiras e despesas fi nanceiras: As receitas fi nanceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações fi nancei-
ras, variações cambiais e variações no valor justo de ativos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do re-
sultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método de juros efetivos. As despesas fi nanceiras 
abrangem despesas com juros e variações monetárias, líquidas sobre empréstimos e fi nanciamentos, debêntures, 
variações cambiais, líquidas dos passivos em moeda estrangeira. Custos de empréstimos que não sejam diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualifi cável são reconhecidos no resultado através do 
método de juros efetivos. 1.7.17. Demonstração dos fl uxos de caixa: A Companhia classifi ca nas demonstrações 
dos fl uxos de caixa os juros pagos como atividade de fi nanciamento e os dividendos recebidos como atividade opera-
cional, por entender que os juros pagos representam custos para obtenção de seus recursos fi nanceiros e os dividen-
dos recebidos representam uma extensão de suas atividades operacionais. 2. Estimativas e julgamentos contábeis 
críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histó-
rica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 
2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com rela-
ção ao futuro. Por defi nição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco signifi cativo, com probabilidade de causar um ajuste rele-
vante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. 
(a) Recuperabilidade do imposto de renda, contribuição social e outros impostos diferidos: Julgamento signifi -
cativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com 
base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fi scal futu-
ras. 2.2. Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis: A seguir são apresentados os principais jul-
gamentos efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que 
mais afetam signifi cativamente os valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras. (a) Contabilização de con-
tratos de concessão: Na contabilização dos contratos de concessão, a Companhia efetua análises que envolvem o 
julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da interpretação de contratos de 
concessão, determinação e classifi cação dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e me-
lhorias como ativo de concessão contratual.
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(b) Momento de reconhecimento do ativo de concessão contratual: A Administração da Companhia avalia o mo-
mento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada contrato de 
concessão. O ativo de concessão contratual se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de 
construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. 
O ativo de concessão contratual é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme 
os gastos incorridos. A parcela do ativo de concessão contratual indenizável é identifi cada quando a implementação 
da infraestrutura é fi nalizada. (c) Determinação da taxa de desconto do ativo de concessão contratual: A taxa 
aplicada ao ativo de concessão contratual é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia 
para a remuneração fi nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios 
específi cos do negócio. A taxa para precifi car o componente fi nanceiro do ativo de concessão contratual é estabe-
lecida na data do início de cada contrato de concessão e fi xa durante todo o prazo da concessão. Quando o Poder 
Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de 
concessão contratual é ajustada para refl etir os fl uxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa 
no resultado. (d) Determinação das receitas de infraestrutura: Quando a concessionária presta serviços de imple-
mentação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos 
aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem mar-
gem sufi ciente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. (e) Determinação das receitas 
de operação e manutenção: Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a 
receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos 
custos, conforme contraprestação dos serviços. 3. Gestão de risco fi nanceiro: 3.1. Fatores de risco fi nanceiro: 
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos fi nanceiros: risco de aplicações fi nanceiras e endividamento, 
risco de crédito, risco de capital, risco de mercado, risco de liquidez e riscos operacionais. (i) Riscos de aplicações 
fi nanceiras e endividamento: A Companhia adota uma política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que 
sua totalidade é alocada em instrumentos fi nanceiros de renda fi xa atrelados à variação do CDI. Valor de mercado 
dos instrumentos fi nanceiros: Em 31/12/2021 os instrumentos fi nanceiros registrados no balanço patrimonial são 
como segue. Os valores apresentados como ativos e passivos fi nanceiros são assim demonstrados por categoria:

2021 ___________________________________________
Controladora Consolidado ___________________ ____________________

    Valor Valor de Valor Valor de
Ativos fi nanceiros contábil mercado contábil mercado    _______ ________ ________ ________
 Mensurados pelo custo amortizado:
  Contas a receber - Clientes - - 38.545 38.545
  Partes relacionadas 3.000 3.000 - -
 Mensurados pelo valor justo por meio do resultado:
  Caixa e equivalentes de caixa 52.410 52.140 157.973 157.973
  Títulos de renda fi xa  - - 433 433
  Caixa restrito - - 79.649 79.649    _______ ________ ________ ________
    55.410 55.410 276.600 276.600    _______ ________ ________ ________
Passivos fi nanceiros
 Mensurados pelo custo amortizado:
  Fornecedores 912 912 42.137 42.137
  Debêntures e fi nanciamentos (i) - - 2.006.149 2.006.149
  Partes relacionadas 135.069 135.069 - -    _______ ________ ________ ________
    135.981 135.981 2.048.286 2.048.286    _______ ________ ________ ________
 2020 ___________________________________________
 Controladora Consolidado ___________________ ____________________
    Valor Valor de Valor Valor de
Ativos fi nanceiros contábil mercado contábil mercado    _______ ________ ________ ________
 Mensurados pelo custo amortizado:
  Contas a receber - Clientes - - 36.721 36.721
  Partes relacionadas 86.512 86.512 - -
 Mensurados pelo valor justo por meio do resultado:
  Caixa e equivalentes de caixa 3 3 288.466 288.466
  Títulos de renda fi xa - - 415 415
  Caixa restrito - - 46.466 46.466    _______ ________ ________ ________
    86.515 86.515 372.068 372.068    _______ ________ ________ ________
Passivos fi nanceiros
 Mensurados pelo custo amortizado:
  Fornecedores 198 198 42.504 42.504
  Debêntures e fi nanciamentos (i) - - 1.943.513 1.943.513
  Partes relacionadas 173.721 173.721 - -    _______ ________ ________ ________
    173.919 173.919 1.986.017 1.986.017    _______ ________ ________ ________
(i) Devido às características dos contratos de fi nanciamento descritas na Nota 16 o valor justo das debêntures e fi -
nanciamentos se aproxima do seu valor contábil. (ii) Risco de crédito: Salvo pelo ativo de concessão, a Companhia 
não possui outros saldos relevantes a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é 
considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura 
por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema 
Integrado de Transmissão (SIM) de alguns valores específi cos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (II) os serviços 
prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, con-
sumidores livres, exportadores e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço 
regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo fi nanceiro, 
deste modo o risco de crédito é baixo. (iii) Risco de capital: A Companhia administra seu capital, para assegurar a 
continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interes-
sadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. (iv) Risco 
de mercado: A utilização de instrumentos fi nanceiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e 
passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de 
juros, índices de preços e moedas. A Companhia não possui contratos de derivativos para fazer hedge contra esses 
riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e 
propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do 
mercado. A Companhia também não possui aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
principais riscos de mercado os quais a Companhia está exposta são os seguintes: Riscos relacionados às aplicações 
fi nanceiras: A Companhia adota política conservadora de aplicação dos recursos, sendo que a maior parte destes é alo-
cada em certifi cados de depósitos bancários. Riscos relacionados às taxas de juros: As controladas estão expostas a 
riscos relacionados à taxa de juros um a vez que possuem debêntures e fi nanciamentos com taxas de juros pós-fi xadas. 
O risco é administrado através da manutenção de aplicações fi nanceiras também pós-fi xadas. (v) Risco de liquidez: 
A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Companhia, que gerencia o risco 
de liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazo mantendo 
linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa combinando os perfi s de vencimento de seus 
ativos e passivos fi nanceiros. A tabela a seguir analisa os passivos fi nanceiros não derivativos da Companhia, por faixas 
de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do 
vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fl uxos de caixa não descontados contratados e apresentam os 
valores do juros e principal. Controladora __________________________________________________________________
    Menos de Entre um Entre dois Acima de
    um ano e dois anos  e cinco anos  cinco anos  Total    _________ __________ ___________ _________ _______
Fornecedores 912 - - - 912    _________ __________ ___________ _________ _______
    912 - - - 912    _________ __________ ___________ _________ _______
 Consolidado __________________________________________________________________
    Menos de Entre um Entre dois Acima de
    um ano e dois anos  e cinco anos  cinco anos  Total    _________ __________ ___________ _________ _______
Fornecedores 42.137 - - - 42.137
Debêntures e fi nanciamentos 229.832 526.973 755.647 2.697.148 4.209.600    _________ __________ ___________ _________ _______
    271.969 526.973 755.647 2.697.148 4.251.737    _________ __________ ___________ _________ _______
(vi) Riscos operacionais: Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria execução do negócio da Compa-
nhia e podem decorrer das decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. • Risco de inter-
rupção do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à redução de suas receitas através 
da aplicação de algumas penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos serviços. 
• Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso a Companhia expanda os seus negócios através 
da construção de novas instalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de construção, 
atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/ou pena-
lidades. • Risco técnico: a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas 
por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos 
econômicos e fi nanceiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para 
a recolocação das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Companhia.
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado ________________ __________________
Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
Caixa e bancos 3 1 1.174 23.182
Aplicações fi nanceiras (i) 52.407 2 156.799 265.284    ______ _____ _______ _______
Total 52.410 3 157.973 288.466    ______ _____ _______ _______
(i) Refere-se a aplicações fi nanceiras em cédulas Santander remuneradas por 99% a 117,41% CDI com liquidez ime-
diata. 5. Contas a receber - Clientes: O saldo consolidado em 31/12/2021 refere-se principalmente aos clientes das 
empresas LXTE (R$ 16.998) e LMTE (R$ 15.879). Controladora Consolidado ________________ __________________
Contas A Receber 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
Clientes  - - 38.545 36.721    ______ _____ _______ _______
Total - - 38.545 36.721    ______ _____ _______ _______

Controladora Consolidado ________________ __________________
Contas A Receber Por Vencimento 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
A vencer  - - 36.727 35.098
Vencidos até 30 dias  - - 193 36
Vencidos de 30 até 365 dias - - 403 339
Vencidas há mais de 365 dias (i) - - 1.222 1.248    ______ _____ _______ _______
Total - - 38.545 36.721    ______ _____ _______ _______
(i) Os valores vencidos há mais de 365 dias pertencem à LXTE R$ 635 (R$ 655 em 2020) e LMTE R$ 572 (R$ 592 
em 2020). As controladas não registram provisão para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, 
uma vez que, em caso de inadimplência, as controladas, como agente de transmissão, poderão solicitar ao ONS o 
acionamento centralizado de garantia bancária do usuário relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta de 
fi ança, conforme previsão no contrato de concessão. 6. Caixa Restrito: Os títulos e valores mobiliários classifi cados 
como fundos vinculados correspondem a aplicações fi nanceiras em CDB atualizadas pelo CDI, que refl etem o valor 
de mercado. Controladora Consolidado ________________ __________________
Caixa Restrito 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
Banco da Amazônia - LXTE (a) - - 41.299 23.695
Banco da Amazônia - LMTE (a) - - 38.350 22.771    ______ _____ _______ _______
Total - - 79.649 46.466    ______ _____ _______ _______
(a) Esses saldos referem-se às contas de reservas constituídas pela LXTE e LMTE conforme contrato com o BASA 
(Banco da Amazônia). A movimentação só poderá ser realizada para pagamentos ao BASA. 7. Despesas Antecipa-
das: Em 31/12/2021 os saldos referentes a seguros antecipados eram os seguintes: LXTE R$ 1.680, LMTE R$ 641, 
LTTE R$ 302, POMTE R$ 6, Gemini R$ 2.376 e em 31/12/2020 os saldos eram de R$ 935 LXTE, R$ 421 LMTE, 
R$ 7 POMTE e R$ 490 Gemini.
8. Impostos e contribuições sociais: Controladora Consolidado ________________ __________________
Ativo 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
 Imposto de renda  1.314 1.261 2.113 2.481
 Contribuição social  5.521 5.865 6.337 7.922
 IRRF 1 4 3.017 4.660
 Outros - - 1.234 5.206    ______ _____ _______ _______
Total 6.836 7.130 12.701 20.269    ______ _____ _______ _______

Controladora Consolidado ________________ __________________
Passivo 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
 IRPJ - - 666 463
 CSLL - - 127 712
 PIS  1 - 61 963
 COFINS 7 1 2.412 4.548
 IOF - - - -
 ISS - - 667 2.716
 INSS  5 13 1.987 2.957
 Taxas regulamentares  - - 2.380 10.157
 Outros 39 39 1.822 3.921    ______ _____ _______ _______
Total 52 53 10.122 26.437    ______ _____ _______ _______
9. Ativo de concessão - Contratual: (a) Movimentação do ativo de concessão:
      Receita Remuneração Ganho
      de do ativo de de
    Partici-  infraes- concessão remune- Recebi-
Empresa pação 2020 trutura contratual ração mentos 2021________________ ______ ________ _______ ____________ _______ ________ ________
LMTE  85,04%  1.770.465  -  141.210  59.507  (133.812)  1.837.370
LTTE  100%  494.336  143.448  51.757  16.766  (38.496)  667.811
LXTE  83,34%  1.903.979  46.903  145.983  63.517  (140.755)  2.019.627     ________ _______ ____________ _______ ________ ________
Total   4.168.780  190.351  338.950  139.790  (313.063)  4.524.808     ________ _______ ____________ _______ ________ ________
Ativo Contratual
Circulante   307.903      348.186     ________     ________
Não circulante   3.860.877      4.176.622     ________     ________

      Receita Remuneração Ganho
      de do ativo de (Perda) de
    Partici-  infraes- concessão remune- Recebi-
Empresa pação 2019 trutura contratual ração mentos 2020________________ ______ ________ _______ ____________ _______ ________ ________
LMTE  85,04%  1.803.304  -  140.641  (46.784)  (126.696)  1.770.465
LTTE  100%  403.335  26.790  42.278  54.640  (32.707)  494.336
LXTE  83,34%  1.958.345  618  145.061  (67.202)  (132.843)  1.903.979     ________ _______ ____________ _______ ________ ________
Total   4.164.984  27.408  327.980  (59.346)  (292.246)  4.168.780     ________ _______ ____________ _______ ________ ________
Ativo Contratual
Circulante   292.245      307.903     ________     ________
Não circulante   3.872.739      3.860.877     ________     ________
(b) Principais características
Empresa Início eo Contrato Anos de Concessão Início da Operação Rap Inicial_____________ _______________ _________________ _________________ __________
LMTE 16.10.2008 30 anos junho de 2013 71.880
LTTE (i) 09.12.2011 30 anos outubro de 2017 27.980
LXTE 16.10.2008 30 anos junho de 2013 74.300
LITE (ii) 01.08.2013 - - - 
(i) A LTTE iniciou parte de suas operações em outubro de 2017. No dia 12 de fevereiro de 2021 ocorreu a energização 
do último trecho, o seccionamento da linha de transmissão em 345kV Adrianópolis-Jacarepaguá, onde se tornou 100% 
operacional. Adicionalmente, em 2021 iniciamos a construção dos 2 reforços homologados pela ANEEL: - Segundo Ban-
co de Autotransformador Monofásico 500/138/13,8 kV, conforme Resolução Autorizativa Nº 6.079, de 11/10/2016. 
- Instalação na Subestação de Nova Iguaçu do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/138 kV e do 
1º Banco de Reatores de Barra Monofásicos 500kV, conforme Resolução Autorizativa Nº 8.647, de 03/03/2021. (ii) 
No início do projeto a LITE enfrentou muitas difi culdades para obtenção das licenças ambientais requeridas para ini-
ciar as obras. Outros impactos não previstos no contrato da concessão como: alteamento de torres, desvios dos re-
manescentes fl orestais e restrição das áreas de supressão também incrementaram os custos de constituição da LITE. 
O aumento dos gastos e o não recebimento dos investimentos a deixaram com uma situação fi nanceira desfavorável, fazendo 
com que, em 14/12/2017, fosse declarada a caducidade de seu contrato de concessão. 10. Adiantamento a fornecedores: 
Os saldos em 31/12/2021 e de 2020 referem-se principalmente aos fornecedores das controladas LXTE (R$ 3.135 em 2021 e 
R$ 3.307 em 2020) e LMTE (R$ 2.035 em 2021 e R$ 7.799 em 2020). Controladora Consolidado ________________ __________________
Adiantamento a Fornecedores 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
Materiais  - - 4.852 19.969
Serviços  - 2 319 6.178
Outros  44 - 377 464
Perdas  - - - (13.369)    ______ _____ _______ _______
Total 44 2 5.548 13.242    ______ _____ _______ _______
Curto prazo 44 2 378 2.136
Longo prazo - - 5.170 11.106
11. Partes relacionadas: Controladora ____________________
Partes Relacionadas 2021 2020    ________ ________
Ativo 
Plena Operação e Manutenção de Trans. de Energia (i)  3.000 86.512    ________ ________
Total 3.000 86.512    ________ ________
Curto prazo - -    ________ ________
Longo prazo 3.000 86.512    ________ ________

Controladora ____________________
Partes Relacionadas 2021 2020    ________ ________
Passivo
 Linhas de Macapá Transm.de Energia S.A (i) 58.952 83.304
 Linhas de Xingu Transm.de Energia S.A (Nota 25) 75.876 90.417
 Linhas de Taubaté Transm. De Energia (i) 241 -    ________ ________
Total 135.069 173.721    ________ ________
Circulante - -    ________ ________
Não circulante 135.069 173.721    ________ ________
(i) Tratam-se de transações conta-corrente.
12. Depósitos judiciais: O saldo de R$ 3.429 em 31/12/2021 é composto principalmente por depósitos judiciais na 
LMTE de R$ 114, além de R$ 592 relacionados à LXTE , e R$ 2.723 relacionados à LTTE.  13. Direito de uso: Refere-
-se ao saldo do quarto transformador instalado provisoriamente na SE Macapá, cuja instalação defi nitiva foi solicitada 
e está sendo analisada pelos órgãos reguladores. 14. Investimentos: 
Investimentos 2021 2020    ________ ________
Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial 1.762.689 1.666.842    ________ ________
Total 1.762.689 1.666.842    ________ ________
Controladas e coligadas: As empresas investidas são concessionárias de transmissão de energia são controladas 
isoladamente pela Companhia. A movimentação para o exercício fi ndo em 31/12/2021, dos saldos de investimentos 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, incluindo o percentual de participação da Companhia em cada 
uma das controladas e coligadas, está demonstrada a seguir: (a) Movimentação dos investimentos avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial:   Transferência
      Aumento Equivalência Passivo a
Empresa 2020 de capital de resultado Descoberto 2021_______________ _________ _________ ___________ ____________ _________
LITE (i) - - 32.430 (32.248) 182
POMTE  2.169 -  (2.493) 324 -
LTTE  230.353 10.000 10.407 - 250.760
LMTE  735.982 - 32.042 - 768.024
LXTE  698.338 - 45.385 - 743.723    _________ _________ ___________ ____________ _________
    1.666.842 10.000 117.771 (31.924) 1.762.689    _________ _________ ___________ ____________ _________
    1.666.842    1.762.689    _________    _________
     Aumento Equivalência
Empresa 2019 de capital de resultado 2020_______________ __________ _________ ___________ __________
POMTE  2.694 - (525) 2.169
LTTE  165.423 30.269  34.661 230.353
LMTE  732.279 - 3.703 735.982
LXTE  698.861 - (523) 698.338    __________ _________ ___________ __________
    1.599.257 30.269 37.316 1.666.842    __________ _________ ___________ __________
    1.599.257   1.666.842    __________   __________
(i) Refere-se a mudança de proagnóstico de provável para possível da execução da garantia de fi el cumprimento 
movido pela ANEEL em face da LITE pela decretação da caducidade do Contrato de Concessão nº012/2013-ANEEL.
(b) Informações relevantes sobre as investidas: 2021 _________________________________________________
    Quantidade    Lucro
    total de ações Partici-  Patri- (prejuízo)
    ou quotas pação Capital mônio líquido das
Controladas possuídas em % social líquido investidas    ____________ ______ _______ ________ __________
Linhas de Macapá Transmissora de Energia   567.260.000  85,04  667.013  903.085  37.679
Linhas de Xingu Transmissora de Energia  527.120.000  83,34  632.529  892.444  54.461
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia 446.274.000  100  456.274  250.761  10.407
Plena Op. e Manut. de Transmissoras de Energia Ltda.  4.116.300  100  2.258  (324)  (2.493)
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de
Energia  39.573.580  100  39.7251  180  32.426
    2020 _________________________________________________
    Quantidade    Lucro
    total de ações Partici-  Patri- (prejuízo)
    ou quotas pação Capital mônio líquido das
Controladas possuídas em % social líquido investidas    ____________ ______ _______ ________ __________
Linhas de Macapá Transmissora de Energia 567.260.000 85,04 667.013 865.406 4.354
Linhas de Xingu Transmissora de Energia 527.120.000 83,34 632.529 837.983 (628)
Linhas de Taubaté Transmissora de Energia 446.274.000 100 446.274 230.534 34.661
Plena Op. e Manut. de Transmissoras de Energia Ltda. 4.116.300 100 2.258 2.169 (527)
Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia 39.573.580 100 39.725 (32.240) (1.584)
15. Outros ativos: Controladora ________________________
    2021 2020    ________ ______________
Outros Ativos  (Reapresentado)
Depósitos e fi anças 222 358
Valores a receber CTEEP (i) 5.546 5.363
Valores a receber CELEO (ii)  15.297 14.795
Isolux Projetos e Instalações (iii)  57.432 57.432
Provisão para perda - Isolux Projetos (iii) (57.432) (57.432)    ________ ______________
Total 21.065 20.516    ________ ______________
Curto prazo 222 358
Longo prazo 20.843 20.158    ________ ______________
(i) Refere-se ao saldo a receber da conta garantida da venda da ex-controlada Interligação Elétrica Norte e Nordeste 
S.A (IENNE). Valor atualizado pelo CDI, com prazo de 5 anos a vencer em 2022. Refere-se ao saldo a receber da 
conta garantia da venda das ex-controladas Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A (CPTE) e Jauru Trans-
missora de Energia S.A (JTE). Valor atualizado pelo CDI, com prazo de 5 anos a vencer em 2023. (iii) Refere-se ao 
saldo a receber com a Isolux Projetos e Instalações o qual foi constituída uma provisão para perda do saldo devido 
a ausência de expectativa de recebimento do montante. 16. Fornecedores: Os saldos em 31/12/2021 e de 2020 
referem-se principalmente aos fornecedores das empresas LXTE (R$ 18.578 em 2021 e R$ 31.618 em 2020), LMTE 
(R$ 8.758 em 2021 e R$ 7.203 em 2020) e LTTE (R$ 13.361 em 2021 e R$ 2.211 em 2020).

Controladora Consolidado ________________ __________________
Fornecedores 2021 2020 2021 2020    ______ _____ _______ _______
Materiais  - - 21.017 7.998
Serviços  912 198 20.794 33.940
Outros  - - 326 566    ______ _____ _______ _______
Total 912 198 42.137 42.504    ______ _____ _______ _______
17. Debêntures e fi nanciamentos: Controladora Consolidado ________________ ___________________
Debêntures e Financiamentos 2021 2020 2021 2020    ______ _____ ________ ________
Financiamentos (a) - - 25.952 5.651

 Debêntures - principal e juros (b) - - 146.976 121.882    ______ _____ ________ ________
     - - 172.928 127.533    ______ _____ ________ ________
Não Circulante
 Financiamentos (a) - - 304.966 397.652
 Debêntures - Principal (b) - - 1.580.595 1.469.697
 Custo de Transação (b) - - (50.340) (51.369)    ______ _____ ________ ________
    - - 1.833.221 1.815.980    ______ _____ ________ ________
Total  - - 2.006.149 1.943.513    ______ _____ ________ ________

Controladora Consolidado ________________ ___________________
 Debêntures 2021 2020 2021 2020    ______ _____ ________ ________
 Saldo inicial   -  - 1.540.210 1.269.490
 Captação  - - 120.000 410.000
 Conversão de dívida - - - -
 Amortização de principal - - (88.749) (176.737)
 Pagamento de juros  - - (42.966) (18.178)
 Juros provisionados  - - 147.706 84.756
 Custo de transação - - (970) (29.121)    ______ _____ ________ ________
    - - 1.675.231 1.540.210    ______ _____ ________ ________
Financiamentos
 Saldo inicial  - - 403.303 541.616
 Captação - - - 870
 Amortização de principal - - (71.534) (172.445)
 Pagamento de juros  - - (29.269) (13. 092)
 Juros provisionados  - - 28.418 46.354    ______ _____ ________ ________
    - - 330.918 403.303    ______ _____ ________ ________
Total  - - 2.006.149 1.943.513    ______ _____ ________ ________
Circulante  - - 172.928 127.533    ______ _____ ________ ________
Não circulante - - 1.833.221 1.815.980    ______ _____ ________ ________
A partir de 31/12/2021 as amortizações anuais das debêntures e dos fi nanciamentos obedecem ao seguinte escalo-
namento: Consolidado _________________
Exercício Amortização Anual_______________________________________________________________________ _________________
2023 173.951
2024 176.975
2025 177.622
2026 até 2038 1.304.673 _________________
Total 1.833.221 _________________
(a) Financiamentos: Segue abaixo as características dos fi nanciamentos:
 Consolidado __________________________________________________________________________________
     Taxa de Venci-  Não Custo de
Empresa Banco Juros mento Circulante circulante  Transação 2021________ _________ _______ ______ _________ _________ _________ _______
LXTE  BASA FNO 8,50% 2031 13.378 142.689 - 156.067
LMTE  BASA FNO 8,50% 2033 12.574 162.277 - 174.851       _________ _________ _________ _______
Total    25.952 304.966 - 330.918       _________ _________ _________ _______
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Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício fi ndo em 31/12/2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/MF nº 04.726.861/0001-02

continua...

(b) Debêntures: Segue abaixo as características das debêntures:
 Consolidado __________________________________________________________________________________
     Taxa de Venci-  Não Custo de
Empresa Banco Juros mento Circulante circulante  Transação 2021________ _________ _______ ______ _________ _________ _________ _______
LTTE (i) BRADESCO IPCA+5,09% 2038 21.823 462.873 (29.374) 455.322
LXTE MODAL IPCA+5,83% 2036 - 135.088 (5.096) 129.992
LXTE (ii) BASA FDA  TJLP +1% 2030 64.487 506.291 (9.206) 561.572
LMTE (iii)  BASA FDA  TJLP +1% 2030 60.666 476.343 (8.664) 528.345       _________ _________ _________ _______
Total    146.976 1.580.595 (52.340) 1.675.231       _________ _________ _________ _______
(i) A Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. em 15/12/2014 efetuou a Quarta Emissão Pública de De-
bêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, pelo valor de R$ 44.500 pela empresa Linhas de 
Taubaté transmissora de Energia S.A . Foi efetuada a aquisição antecipada facultativa total em 27/11/2020, com seu 
consequente cancelamento e exoneração de garantias: • Contrato de Penhor da Totalidade das Ações de Emissão 
da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A; • Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de 
Contas e Outras Avenças; • Carta de Fiança N9 2.072.337-8, emitida pelo Banco Bradesco S.A.; • Carta de Fiança 
N9 100415020014200/100415120180500 emitida pelo Banco Itaú S.A. Em 20 de novembro de 2020 foi efetuada com 
sucesso a 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, com selo verde, nos termos da ICVM nº 476, numa operação 
coordenada por grandes bancos, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fi dejussória 
adicional, no valor de R$ 410.000. O selo verde das debêntures foi obtido com base em parecer emitido por consulto-
ria especializada. Como parte do processo de emissão, a companhia teve ainda o seu risco de crédito avaliado pela 
Fitch Ratings, e obteve nota “AAA”, o que reforça a característica de solidez do seu projeto. Com a emissão, que tem 
carência de principal e juros com vencimento até outubro de 2038, a Companhia passa a contar com um fi nancia-
mento com taxas mais baixas e uma estrutura de capital mais adequada às necessidades de investimentos. Carac-
terísticas: • Debentures de Infraestrutura, classifi cação de risco (rating) “AAA(bra)”, • Remuneração: IPCA + 5,09% 
a.a. • Pagamentos: em 17(dezessete) parcelas, anualmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15/10/2022. 
• Covenants: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual 1,2x exigidos após doze meses da entrada 
em operação plena. (ii) A Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de 
primeira emissão privada conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e fi dejussória) sendo 
100% das debêntures subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 602.448; • Prazo: 240 me-
ses; • Encargos: TJLP + 1% a.a.A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis meses, 
vencendo-se a última prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 foi assinado o contrato de fi nanciamento com 
o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes 
termos: • Valor: R$ 151.017; • Prazo: 240 meses; • Encargos: Fixo - 10% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 
10/03/2015 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em janeiro de 2031. 
Em 19/09/2021, houve um aditivo contratual retifi cando as cláusulas e condições da cédula de crédito, que teve como 
objeto a prorrogação de nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de 
amortização que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização de 10% do saldo devedor, passan-
do a ser considerado como prazo fi nal 10/10/2031. Em 20/02/2017 foi assinado mais um contrato de fi nanciamento 
com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes 
termos: • Valor: R$ 74.650; • Prazo: 209 meses; • Encargos: Fixo - 10,59% a.a., caso a Companhia esteja adimplente 
terá direito a um bônus de 15% sobre os juros, que resulta em uma taxa de 9,0% a.a. A primeira prestação foi paga 
no dia 10/10/2017 e as demais no dia 10 dos meses subsequentes, vencendo-se a última prestação em fevereiro de 
2035. Em 19/09/2020 houve um aditivo contratual retifi cando as cláusulas e condições da cédula de crédito, que teve 
como objeto a prorrogação de nove meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronogra-
ma de amortização que considera por 15 meses a redução do percentual de amortização de 10% do saldo devedor, 
passando a ser considerado como prazo fi nal 10/11/2035. Não há covenants associados aos empréstimos acima. 
A Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. emitiu debêntures em 2010 (debêntures de primeira emissão priva-
da conversíveis em dívida em quatro séries da espécie com garantia real e fi dejussória) sendo 100% das debêntures 
subscritas pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), gerido pela Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM, com as seguintes características: • Valor: R$ 569.568; • Prazo: 240 meses; • Encargos: TJLP + 
1,0 % a.a. A primeira prestação foi paga em outubro de 2014 e as demais a cada seis meses, vencendo-se a última 
prestação em outubro de 2030. Em 30/12/2010 foi assinado o contrato de fi nanciamento com o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte (FNO) gerido pelo Banco da Amazônia - BASA, nos seguintes termos: • Valor: R$ 142.722; 
• Prazo: 240 meses; • Encargos: Fixo: 10% a.a., caso a Companhia esteja adimplente terá direito a um bônus de 15% 
sobre os juros, que resulta em uma taxa de 8,5% a.a. A primeira prestação foi paga no dia 10/03/2015 e as demais no 
dia 10 dos meses subsequentes, vencendo a última prestação em janeiro de 2033. Em 19/09/2020, houve um aditivo 
contratual retifi cando as cláusulas e condições da cédula de crédito, que teve como objeto a prorrogação de nove 
meses de carência, sem adição no número de parcelas, com um novo cronograma de amortização que considera por 
15 meses a redução do percentual de amortização de 10% do saldo devedor, passando a ser considerado como prazo 
fi nal 10/10/2033. Não há covenants associados aos empréstimos acima sendo descumpridos. Garantias das debên-
tures e fi nanciamentos: Os avais, penhores e garantias concedidos às instituições fi nanceiras estão apresentados 
abaixo como se segue:
Empresa  Banco Avais, Penhoras e Garantias________ __________ ______________________________________________________________________
LXTE BASA Penhor 100% das ações da concessionária e dos direitos emergentes da concessão.
  Incluindo conta reserva.
LMTE BASA Penhor 100% das ações da concessionária e dos direitos emergentes da concessão.
LTTE BNDES Fiança bancária 100% da dívida durante período construção; penhor 100% das ações da 
  concessionária . 
LTTE BRADESCO Fiança bancária 100% da dívida durante período construção; penhor 100% das ações da 
  concessionária .
18. Provisões: Em de 31/12/2021 as principais provisões no consolidado são referentes a contingências.
 2021 _____________________________________________________________
    Gemini LXTE LMTE LTTE LITE PLENA Total    ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______
Provisão para contingências (a) 5.941 36.987 12.310 4.185 - 79 59.502
Outras provisões 454 - - 175 - - 629    ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______
Total 6.395 36.987 12.310 4.360 - 79 60.131    ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______
Circulante       175
Não circulante       59.956          _______
 2020 _____________________________________________________________
    Gemini LXTE LMTE LTTE LITE PLENA Total
Provisão para contingências (a) 5.047 26.826 16.881 27.630 - 210 76.594
Outras provisões 454 - - - 29.756 - 30.210    ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______
Total 5.501 26.826 16.881 27.630 29.756 210 106.804    ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______
Circulante       -
Não circulante       106.804          _______
(a) Provisões para contingências: A Companhia constitui provisões, para cobrir eventuais perdas em demandas 
judiciais oriundas de reclamações trabalhistas e cíveis, bem como o questionamento de autuações fi scais, para as 
quais seus advogados e consultores jurídicos classifi cam como riscos de perdas prováveis, possíveis e remotas, es-
sas primeiras (prováveis) provisionadas na proporção que a administração julgou como de sua responsabilidade. Com 
base na opinião da Administração e suporte por seus assessores jurídicos, não é esperado, no encerramento desses 
processos, perdas superiores aos valores provisionados. A contrapartida do ajuste anual das provisões é reconhecida 
no resultado do exercício como “Despesas gerais e administrativas”. Provável ______________________________________

Controladora Consolidado ________________ ___________________
    2021 2020 2021 2020    ______ _____ ________ ________
Ambiental (i) - - 45.097 37.909
Cível (ii) - - 2.470 3.862
Consumidor - - 957 -
Fundiário (iii) - - 3.312 26.080
Regulatório - - 1.071 990
Trabalhista (iv) - - 575 2.693
Tributário 127 105 206 118
Arbitragem (v) 5.814 4.942 5.814 4.942    ______ _____ ________ ________
Total 5.941 5.047 59.502 76.594    ______ _____ ________ ________
Os processos relacionados a perdas prováveis da Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2021 refe-
rem-se aos seguintes assuntos: (i) Ambientais: As controladas estão envolvidas em processo administrativo ambien-
tal relacionado descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. (ii) Cíveis: A controladas estão 
envolvidas em processo cível relacionados a indenização decorrente da sua própria atividade, isto é, operar e manter 
suas linhas de transmissão, subestações e equipamentos nos termos do contrato de concessão de serviços públicos 
de transmissão de energia elétrica. (iii) Fundiário: As controladas estão envolvidas em processo fundiário para cons-
tituição de servidão administrativa para a instalação e exploração de suas linhas de transmissão. (iv) Trabalhistas: 
As controladas respondem por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, advindos dos processos traba-
lhistas por questões de horas extras, adicional de periculosidade entre outros. (v) Arbitragem: Trata-se de homologa-
ção da sentença arbitral estrangeira movida pela State Grid na qual a Gemini foi condenada ao pagamento do valor de 
R$ 2.441.600,07, acrescido de juros e correção, referente a obrigações decorrentes de contrato de compra e venda 
de ações de 7 linhas de transmissão em 2010. Possível ______________________________________

Controladora Consolidado ________________ ___________________
    Valor Quant. Valor Quant.    ______ ______ ________ ________
Ambiental (i) - - 62.578 13
Cível (ii) - - 11.868 25
Fundiário (iii) - - 42.702 44
Trabalhista - - 22.840 16
Regulatório (iv) - - 73.074 8
Tributário (v) 63.467 3 152.147 12
Penal (vi) - - 71.880 1
Consumidor - - 38.665 16.731    ______ ______ ________ ________
Total 63.467 3 475.754 16.850    ______ ______ ________ ________
Relacionamos abaixo os principais processos possíveis da Companhia e de suas controladas: (i) Ambiental: • Exe-
cução de multa (LXTE). A Companhia está envolvida em processo judicial de execução de multa proveniente de 
descumprimento de condicionantes para o licenciamento ambiental. A Companhia defende que o valor da multa é 
desproporcional, tendo em vista a inexistência de danos ambientais. A execução encontra-se suspensa. Houve sen-
tença em ação anulatória intentada pela Companhia, onde reconheceu-se parte da tese defesa, para reduzir em 1/3 
o valor da penalidade aplicada. A sentença requalifi cou a reincidência específi ca para reincidência genérica, ou seja, 
a multa que havia sido majorada no triplo passa a ser majorada no dobro. No entanto, o escritório responsável pela 
condução do caso entende que continua havendo espaço para redução adicional da multa, seja por exclusão da rein-
cidência genérica, seja, em particular, a partir da reapreciação dos argumentos de proporcionalidade e razoabilidade, 
bem como dos critérios objetivos da IN IBAMA 10/2012, que foram manejados de forma inadequada pelo IBAMA ao 
quantifi car a multa. • O valor da perda possível está avaliado em R$ 19.401. A Companhia está envolvida em processo 
administrativo de multa proveniente de instalação de canais de acesso às torres da linha de transmissão. Existe pedi-
do da conversão da multa, com redução de 60%. • O valor da perda possível está avaliado em R$ 16.031. (ii) Cíveis: 
• Ações consumeristas - LMTE. A Companhia é Ré em demandas de cunho indenizatório decorrentes de prejuízos 
oriundos do incidente do dia 03/11/2020, devido a ocorrência de um curto-circuito interno culminou no incêndio do 
Transformador 01 - 230/69/13,8 kV (7TR01) da Subestação Macapá (SE Macapá), e, por sobrecarga, no desligamento 
automático do Transformador 03 - 230/69/13,8 kV (7TR03). Na opinião dos advogados responsáveis pela condução 
destes casos (escritório Brandão Couto, Wigderowitz & Pessoa Advogados - BCW), a classifi cação do risco, neste 
momento, na maioria das ações, é a de risco possível. A Companhia classifi ca o risco de cada processo como possí-
vel, por não haver elementos sufi cientes para alteração do prognóstico antes de ocorrer o julgamento. A Companhia 
defende que não possui relação direta com os consumidores em razão do seu modelo de negócio (transmissão) e que 
há responsabilidade sobre o evento de órgãos públicos e particulares. • O valor da perda possível está avaliado nas 
ações é de R$ 38.665. Além disso, importante consignar que, desde dezembro de 2020 a LMTE tem mantido reuniões 
e se encontra em negociação com o Ministério Público Federal e Estadual e com a Defensoria Públicas da União e do 
Estado para fi ns de apresentação de um plano de acordo global em benefício dos consumidores de energia elétrica 
do Amapá, evitando-se o ajuizamento de ações individuais e coletivas. Essas tratativas estão em andamento e não 
há previsão de quando se chegará a um termo fi nal. (iii) Fundiário: • Constituição de Servidão Administrativa - LTTE
Ação de desapropriação ajuizada pela LTTE contra a Ciferal e demais Réus com o objetivo de desapropriar uma área 
de 35 mil hectares, onde está localizada a SE Nova Iguaçu. A oferta inicial da LTTE foi de R$ 7.185 e a perícia prévia 
indicou como valor de justa indenização R$ 8.500, os quais foram integralmente depositados pela LTTE em juízo para 
a imissão provisória na posse. Os Réus contestaram o valor de indenização e requereram a desapropriação indireta 
da área não pleiteada pela LTTE. Foi realizada nova perícia e o laudo defi nitivo estimou o valor da indenização em 
R$ 15.442 (maio/17). A sentença julgou procedente a ação, acolhendo a perícia de forma a determinar a desapro-
priação da área indicada pela LTTE em sua inicial, pelo valor de R$ 15.442, além de declarar a desapropriação da 
área remanescente dos Réus, com o pagamento de R$ 44,12 por m² (remanescente de 532.357.95 m²). Os valores 
devem ser atualizados desde a data do laudo e acrescidos de juros moratórios, a contar do trânsito em julgado, e 
compensatórios, a contar da prévia imissão na posse, além de a sentença ter condenado a LTTE aos ônus sucum-
benciais e honorários advocatícios no valor de 5% sobre a diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização. 
Em maio de 2019 foi interposto recurso de apelação, julgado procedente, de forma a anular o processo desde a 
citação, determinando o seu retorno à primeira instância para a citação válida de uma das Rés e realização de nova 
perícia. O valor da perda possível é R$ 21.932. • Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de Ilha dos 
Mineiros Extração Mineral Ltda., iniciada em 2013, em virtude da instalação das Linhas de Transmissão que passam 
no local denominado fazenda Ilha dos Mineiros, em Queimados/RJ. Tal medida judicial busca assegurar a instalação 
e manutenção destas linhas em terras particulares, mediante o pagamento de indenizações aos proprietários. Ainda 
em 2013, a LTTE foi imitida na posse, mediante depósito garantia. Este processo ainda aguarda julgamento para 
defi nição do valor de indenização. O valor da perda possível é R$ 4.384. (iv) Regulatório: • Execução de Garantia 
(LTTE). Processo administrativo por meio do qual a ANEEL busca a execução da garantia de fi el cumprimento do con-
trato em virtude do atraso na entrega do empreendimento. A tese defendida pela empresa baseia-se na inocorrência 
das condições contratuais para a execução da garantia, tendo em vista a existência de fatos justifi cadores do atraso. 
Em decorrência deste processo administrativo, a Companhia impetrou Mandado de Segurança, em que foi proferida 
decisão desfavorável, e, atualmente, está aguardando julgamento do recurso, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, 
a fi m de impedir a execução da garantia pela ANEEL até o julgamento fi nal do Mandado de Segurança.

O valor de perda possível é de R$ 28.439. (v) Tributário:  • Auto de infração (Gemini). Auto de infração lavrado pelo 
Município de Porto de Moz, no Estado do Pará, em 2015, referente à suposta contratação de serviços para a obra de 
construção das Linhas de Transmissão que passaram por aquela localidade. A Companhia defende que os serviços 
foram prestados através de mão de obra própria, não sendo hipótese de incidência de ISS. • Execução fi scal (LXTE). 
 Processo judicial de execução, de 2019, com base no auto de infração lavrado pelo Município de Porto de Moz, no Es-
tado do Pará, referente à suposta contratação de serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão que 
passaram por aquela localidade. A Companhia defende que os serviços foram prestados através de mão de obra pró-
pria, não sendo hipótese de incidência de ISS. O processo ainda aguarda julgamento. • O valor da perda possível está 
avaliado em R$ 33.284. • Cobrança de ISS (LMTE). Auto de infração lavrado pelo Município de Almeirim, no Estado 
do Pará, em 2014, referente à suposta contratação de serviços para a obra de construção das Linhas de Transmissão 
que passaram por aquela localidade. Em 2014 foi impetrado Mandado de Segurança contra o referido auto de infra-
ção. Em 2016 foi proferida sentença desfavorável, sem análise do mérito, objeto de recurso que aguarda julgamento 
até o presente momento. A Companhia defende que os serviços foram prestados através de mão de obra própria, não 
sendo hipótese de incidência de ISS. O valor da perda possível está avaliado em R$ 26.327. (vi) Penal - LMTE: O IP 
nº 2020.0112137, em curso na 4ª Vara Federal Criminal de Macapá, foi instaurado pela Polícia Federal do Amapá para 
apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) artigos 250, §2º (incêndio culposo), e artigo 265 (atentar contra a se-
gurança ou funcionamento de serviço de utilidade pública) do Código Penal Brasileiro, além de outras que porventura 
sejam constatadas no curso da investigação, também relacionadas à interrupção no fornecimento de energia elétrica 
no Estado do Amapá. Em 26/01/2021, o Juízo Federal decidiu pelo bloqueio de bens da LMTE e Gemini no valor total 
pleiteado e indeferiu o pedido de bloqueio das parcelas relacionadas ao Contrato de Concessão. A LMTE interpôs re-
curso de apelação, aguardando julgamento. O inquérito está em fase fi nal e não houve até o momento denúncia pelo 
Ministério Público Federal. O valor de risco possível é de R$ 71.880, correspondente ao valor deferido para bloqueio 
dos bens.  Existe decisão liminar proveniente de Mandado de Segurança impetrado pela Companhia, com sucesso 
parcial, impedindo novos bloqueios. Permanece bloqueado o valor de R$ 37. 
19. Passivo a descoberto de controlada:
     Aumento  Equivalência Trasnferência
Empresa 2020 de capital Incorporação de resultado investimento 2021    ______ _________ ____________ ____________ ___________ ______
LITE  32.240 - - (32.428) 188 -
POMTE - - - 2.493 (2.169) 324    ______ _________ ____________ ____________ ___________ ______
    32.240 - - (29.935) (1.981) 324    ______ _________ ____________ ____________ ___________ ______
     Aumento  Equivalência Trasnferência 
Empresa 2019 de capital Incorporação de resultado investimento 2020    ______ _________ ____________ ____________ ___________ ______
LITE  30.806 (152) - 1.586 - 32.240    ______ _________ ____________ ____________ ___________ ______
20. Patrimônio líquido: 20.1. Capital social subscrito: Em 31/12/2021, o capital social subscrito da Companhia é de 
R$ 1.995.776 dividido em 2.452.742.860 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A composição do capital 
social subscrito da Companhia é como se segue:
     Participação Valor Valor
    Quantidade quantidade ações por
Valor Patrimonial de ações por ação  subescritas ação    __________ ___________ __________ _____
Power Fundo de Invest. em Part.Infraestrutura 1.936.376 78,95% 1.936.376 1,00

Perfi n Apollo 14 Fundo de Invest. em Part.Infraestrutura 516.367 21,05% 59.400 0,12    __________ ___________ __________ _____
Total 2.452.743 100,00% 1.995.776 1,12    __________ ___________ __________ _____
20.2. Capital social integralizado: Em 31/12/2020 o Capital social integralizado é de R$ 1.995.776. Os atuais acio-
nistas, Power Fundo de Investimento em Part.Infraestrutura e Perfi n Apollo 14 Fundo de Investimento em Part.Infraes-
trutura intergralizaram o saldo a integralizar de R$ 131.900. A movimentação do capital social da Companhia em 2021 
está demonstrada a seguir: Quantidade Valor 
Capital Social Integralizado de ações por ação Integralizado    ____________ ________ ____________
Saldo em 31/12/2020 2.452.742.855 - 1.863.875.938
Integralização saldo PERFIN APOLLO 14 em 07.01.2021 - - 59.400.000
Subscrição e integralização PERFIN APOLLO14 em12.03.2021  1  1 1
Subscrição e integralização POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 17.03.2021  4  1 4
Integralização saldo POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 06.04.2021 - - 30.000.000
Integralização saldo POWER FIP-INFRAESTRUTURA em 14.10.2021 - - 42.500.000    ____________ ________ ____________
Saldo em 31/12/2021 2.452.742.860 - 1.995.775.943    ____________ ________ ____________
20.3. Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do 
capital social, em conformidade com a Lei das S.A. Em 2021 a Companhia não constituiu reserva legal devido ao pre-
juízo apurado no exercício. 20.4. Reserva especial de dividendos: De acordo com o Estatuto Social, a Companhia 
deverá distribuir 25% do lucro líquido do exercício como dividendo mínimo obrigatório. 20.5. Capital autorizado: De 
acordo com o estatuto social, a Companhia fi ca autorizada a aumentar seu capital, independentemente de reforma es-
tatutária, até o limite de 2.581.834.584 ações, mediante a emissão de 129.091.729 novas ações ordinárias e nomina-
tivas. 21. Obrigações tributárias: (a) Reconciliação da alíquota efetiva: Em 31/12/2021 e de 2020, a reconciliação 
da despesa de imposto de renda e de contribuição social apresentada no resultado era como se segue:

Controladora Consolidado _________________ ___________________
Reclassifi cação da alíquota efetiva 2021 2020 2021 2020    _______ _____ ________ ________
Resultado antes da tributação 116.881 25.563 195.051 48.081
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Despesas de IR e contribuição social calculada à alíquota nominal  (39.740) (8.691) (66.317) (16.348)
Outros ajustes  39.740 9.818  2.856  (4.498)    _______ _____ ________ ________
Total - 1.127 (63.461) (20.846)    _______ _____ ________ ________
(b) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
 Consolidado _________________________________________
     Reversão
Ativo 2020 em 2021 2021    _______ ___________ _______
PLENA O&M 438 (325) 113
LTTE 58.242 (6.009) 52.233    _______ ___________ _______
Total 58.680 (6.334) 52.346    _______ ___________ _______
 Consolidado _________________________________________
     Constituição
Passivo 2020 em 2021 2021    _______ ___________ _______
LMTE  147.389 22.961 170.350
LXTE  185.572 32.258 217.830    _______ ___________ _______
Total 332.961 55.219 388.180    _______ ___________ _______
22. PIS e COFINS diferidos
 Consolidado _________________________________________
     Constituição
      (reversão) 
PIS E Cofi ns Diferido 2020 em 2021 2021    _______ ___________ _______
LMTE  163.768 6.189 169.957
LTTE  45.726 16.047 61.773
LXTE  176.114 10.697 186.811
LITE 1.836 (1.836) -    _______ ___________ _______
Total 387.444 31.097  418.541    _______ ___________ _______
23. Receita operacional líquida:

Consolidado __________________
Receita Operacional Líquida 2021 2020 _______ ________
Receita de infraestrutura  192.187 27.408
Receita de operação e manutenção 21.123 20.834
Receita de ativo de concessão contratual 338.950 327.980
Ganho/Perda de Remuneração de contratual  139.790 (59.345)
Outras receitas (i) 16.520 7.727 _______ ________
Total 708.570 324.604 _______ ________
(i) Valores referentes as outras receitas como parcelas de ajuste do ciclo anterior, indisponibilidade de equipamentos e 
outras receitas relacionadas a outros serviços prestados. Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita 
apresentada na demonstração de resultado do exercício:
 Consolidado__________________
Receita Operacional Líquida 2021 2020 _______ ________
Receita bruta 708.570 324.604
(-) PIS e COFINS (63.635) (27.802 )
(-) Encargos regulatórios (10.407) (11.455) _______ ________
Total 634.528 285.347 _______ ________
24. Custos e despesas por natureza:

Consolidado _________________________________________________________
Custos e Despesas por Natureza Custo de Implementação Custo de O&M 2021    _____________________ _____________ _________
Prestação de serviços  (83.899)  (4.322)  (88.221)
Custos de operação e manutenção  -   (7.005)  (7.005)
Equipamentos e materiais  (85.587)  (52.016)  (137.603)
Assessoria  (26)  (942)  (968)
Indenizações  (155)  -   (155)
Tributos  (48)  (2.608)  (2.656)
Pessoal  (472)  (7.215)  (7.687)
Outros  (898)  (422)  (1.320)    _____________________ _____________ _________
Total  (171.085)  (74.530)  (245.615)    _____________________ _____________ _________
 Consolidado _________________________________________________________
Custos por Natureza  Custo de Implementação Custo de O&M 2020    _____________________ _____________ _________
Prestação de serviços  (23.344)  (10.105)  (33.449)
Custos de operação e manutenção  -   (10.210)  (10.210)
Equipamentos e materiais  -   (334)  (334)
Assessoria  (2)  (928)  (930)
Indenizações  (930)  (2.150)  (3.080)
Tributos  (17)  (1.474)  (1.491)
Pessoal  (329)  (7.589)  (7.918)
Outros  (151)  (306)  (457)    _____________________ _____________ _________
Total  (24.773)  (33.096)  (57.869)    _____________________ _____________ _________

Consolidado __________________
Despesas por Natureza 2021 2020 _______ _______
Despesa de Pessoal  (21.157)  (15.959)
Provisão para contingências e litígios (i) 51.604  (7.722)
Indenizações  1.843   - 
Serviços de terceiros  (32.798)  (21.346)
Outras despesas gerais e administrativas  (19.233)  (3.350) _______ _______
Total  (19.741)  (48.377) _______ _______
25. Outras Receitas: Em Julho de 2021 a Gemini Energy e a Isolux Ingenieria fi rmaram um contrato de cessão de 
crédito com a Linhas de Xingu Transmissora de Energia na qualidade de interveniente. A Companhia assumiu o saldo 
a receber pela Isolux Ingenieria que deveria ser pago pela LXTE no valor de R$ 13.871. A cessão de crédito foi fi rmada 
pelo valor de EUR 100 (cem mil euros) e o ganho gerado pela transação foi reconhecido no resultado.
26. Resultado Financeiro:

Controladora Consolidado _________________ ___________________
Resultado Financeiro 2021 2020 2021 2020    _______ _____ ________ ________
Receita de aplicações fi nanceiras 825 479 11.844 4.139
Outras receitas fi nanceiras - - 3.533 1.329    _______ _____ ________ ________
Receitas fi nanceiras 825 479 15.377 5.468    _______ _____ ________ ________
Juros de debêntures e fi nanciamentos - - (176.124) (131.110)
Juros sobre capital próprio (12.364) - (12.364) -
Outras despesas fi nanceiras (1.196) (921) (14.281) (5.410)
Despesas fi nanceiras (13.560) (921) (202.769) (136.520)    _______ _____ ________ ________
Total (12.735) (442) (187.392) (131.052)    _______ _____ ________ ________
27. Seguros: A Companhia adota política de manutenção de seguros em níveis que a Administração considera ade-
quados para cobrir os eventuais riscos de responsabilidade ou sinistros de seus ativos. Assim, dada a imaterialidade 
dos ativos mantidos em seu escritório, a Companhia opta por apenas possuir cobertura de seguro para os veículos da 
frota, porém as controladas possuem os seguintes seguros:

Consolidado ____________________________________________________
      Importância
Modalide LXTE   LMTE   LTTE  GEMINI segurada 2021    _______ _______ _______ _______ _____________
Riscos operacionais 200.000 200.000   200.000  -  600.000 
Riscos civil obra - -  10.000  -  10.000 
Responsabilidade civil geral  20.000   20.000   20.000 60.000 120.000 
Garantia judicial 66.711 - - 14.790 81.501
Escritório -  1.000   -  -  1.000 
Garantia Judicial Auto de Infração 
 (Nota 1.6 Temas operacionais relevantes) - 5.068 - - 5.068
Frota 530 450 450 - 1.430    _______ _______ _______ _______ _____________
Total 287.241 226.518 230.450 74.790 818.999    _______ _______ _______ _______ _____________
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28. Outras divulgações sobre o fl uxo de caixa
Reconciliação da dívida líquida Controladora __________________
 2021 2020 _______ ____
Debêntures e fi nanciamentos - circulante  - -
Debêntures e fi nanciamentos - não circulante - -
Total da dívida - -
(-) Caixa e equivalentes de caixa (54.210) (3) _______ ____
Dívida líquida (54.210) (3) _______ ____

Controladora ____________________________________________________
Debêntures

e fi nanciaemntos ____________________
     Não Total da Caixa e Dívida
    Circulante  circulante dívida equivalentes líquida    _________ _________ _______ ___________ _______
Dívida líquida em 31/12/2020 - - - (3) (3)
Movimentações que afetaram o fl uxo de caixa - - - (52.407) (52.407)
Movimentações que não afetaram o fl uxo de caixa: 
Transferências para o circulante - - - - -    _________ _________ _______ ___________ _______
Dívida líquida em 31/12/2021 - - - (52.410) (52.410)    _________ _________ _______ ___________ _______
Reconciliação da dívida líquida Controladora ___________________
 2021 2020 ________ ________
Debêntures e fi nanciamentos - circulante  172.928 127.533
Debêntures e fi nanciamentos- não circulante 1.833.221 1.815.980
Total da dívida 2.006.149 1.943.513
(-) Caixa e equivalentes de caixa (157.973) (288.466) ________ ________
Dívida líquida 1.848.176 1.655.047 ________ ________

Consolidado ____________________________________________________
Debêntures

e fi nanciaemntos ____________________
     Não Total da Caixa e Dívida
    Circulante  circulante dívida equivalentes líquida    _________ _________ _______ ___________ _______
Dívida líquida em 31/12/2020 127.533 1.815.980 1.943.513 (288.466) 1.655.047
Movimentações que afetaram o fl uxo de caixa (60.070) 122.706 62.636 130.493) 193.129
Movimentações que não afetaram o 
 fl uxo de caixa:
Transferências para o circulante 105.465 (105.465) - - -    _________ _________ _______ ___________ _______
Dívida líquida em 31/12/2021 172.928 1.833.221 2.006.149 (157.973) 1.848.176    _________ _________ _______ ___________ _______
29. Eventos Subsequentes: A Gemini Energy S.A. comunica ao mercado em geral que em 17/02/2022, conforme di-
vulgado via Fato Relevante, a Energisa Transmissão de Energisa S.A., sociedade controlada pela Energisa S.A., cele-
brou um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”) com os acionistas 
da Gemini - Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura e Perfi n Apollo 14 Fundo de Investimento 
em Participações Infraestrutura (“Vendedores”) para a aquisição de 2.330.105.717 (dois bilhões, trezentos e trinta 
milhões, cento e cinco mil, setecentos e dezessete) ações ordinárias de propriedade dos Vendedores, representando 
100% (cem por cento) das ações de emissão da Gemini. O fechamento da operação depende do cumprimento de 
algumas condições precedentes, tais como as autorizações regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, e de determinados credores fi nanceiros. Esta 
movimentação faz parte do processo de reestruturação da Companhia, com foco na excelência, novos investimentos 
e crescente melhoria na gestão de seus ativos.

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CRC-RJ-116377/O-8

Aos Administradores e Acionistas da Gemini Energy S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras indi-
viduais e consolidadas da Gemini Energy S.A. (“Companhia”), identifi cadas como controladora e consolidado, respec-
tivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e consolidada, da Gemini Energy S.A. em 
31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa indivi-
duais e consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. Somos independen-
tes em relação à Companhia e a suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Incêndio nos transformadores da 
linha de transmissão. Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.6 às Demonstrações Financeiras do exercício 
fi ndo em 31/12/2021, na qual a Companhia divulga ocorrência de indisponibilidade na Subestação de Macapá que 
afetou o fornecimento de energia do Estado do Amapá a partir do mês de novembro de 2020, bem como todos os seus 
desdobramentos. A Companhia também descreve que, na data da aprovação de suas Demonstrações Financeiras, os 
processos de natureza cível, criminal e administrativa instaurados, e todos os possíveis efeitos fi nanceiros estimados, 
se encontram divulgados e, quando aplicável, registrados. Nossa opinião não contém modifi cação relacionada a esse 
assunto. Reapresentação dos valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020: Confor-
me divulgado na nota explicativa nº 1.5 às demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, os valores corres-
pondentes relativos ao ativo e patrimônio líquido, referentes ao exercício anterior fi ndo em 31/12/2020, apresentado 
para fi ns de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto nos pronunciamentos técni-
cos CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro e CPC 26 (R1) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. Nossa opinião não contém modifi cação relacionada a esse assunto. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), emitidas pelo 
IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
fi nanceiras 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 inter-
nacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluí-
mos 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entida-
des ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nanceiras consolida-
das. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Fornecemos também a Administra-
ção declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022
 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Diego Wailer da Silva
 Auditores Independentes Ltda. Contador
 CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RS 074562/O-3
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