Quarta-feira, 13/04/2022

Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE
CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
____________________________________________________________________________________________________________________________
e Patrimônio Liquido
2021 _________
2020
_________
_____________________________________
Ativo
2021 _________
2020 Passivo
_________
_____________________________________
Circulante
Circulante
13.361
2.211
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
55.849
142.912 Fornecedores (Nota 11)
21.823
2.299
Ativo de concessão - Contratual (Nota 10)
51.611
38.203 Debêntures e financiamentos (Nota 12)
1.373
1.546
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
134
1.934 Impostos e contribuições a recolher
175
Partes relacionadas a receber
241
- Outras provisões
Outros passivos
178 _________
227
_________
Despesas pagas antecipadamente
302
- 				
Total do passivo circulante
36.910 _________
6.283
_________
Impostos a recuperar (Nota 7)
1.176
440 				
Clientes (Nota 8)
5.442
3.507 Não circulante
4.185
27.630
Outros ativos
215 _________- Provisão para contingências (Nota 15)
				
_________
61.773
45.726
Total
115.030 _________
186.996 PIS e COFINS diferidos (Nota 13)
				 do ativo circulante
_________
Debêntures e financiamentos (Nota 12)
433.499
384.442
Não circulante
Ativo de concessão - Contratual (Nota 10)
616.200
456.133 				
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 16) _________- _________
10.000
Total do passivo não circulante
499.457 _________
467.798
_________
Depósitos judiciais (Nota 9)
2.723
3.064 				
Compras em Andamento
481
- Patrimônio líquido (Nota 16)
456.274
446.274
IRPJ e CSLL diferidos (Nota 14)
52.233
58.242 Capital social
Lucros (Prejuízos) acumulados
(205.513) _________
(215.920)
_________
				
671.637
517.439 				
250.761
230.354
Imobilizado
461 _________- Total do patrimônio líquido
				
_________
Total
672.098 _________
517.439 				
				 do ativo não circulante
_________
_________ _________
Total
787.128 _________
704.435 				
				 do ativo
_________
Total do passivo
787.128 _________
704.435
_________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado
Demonstração do resultado abrangente
para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais) _____________________________________________________________
para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
2021
2020 				
				
________
_______
2021
2020
______
_____
Receita líquida (Nota 17)
200.493
114.267 Lucro líquido do exercício
10.407
34.661
Custo dos serviços implementação da infraestrutura
Outros resultados abrangentes
				
___________e O&M (Nota 18)
(139.203)
(34.471) 				
				
________
_______
Total do resultado abrangente do exercício
10.407
34.661
______
_____
lucrobruto
61.290
79.796
				
________
_______
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Despesas gerais e administrativas (Nota 19)
20.473
(6.554)
				
________
_______
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Lucro operacional
81.763
73.242
				
________
_______
para os exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de reais)
Despesas financeiras (Nota 20)
(70.292)
(20.703) _____________________________________________________________
Capital
Prejuízos
Receitas financeiras (Nota 20)
4.945
613 				
				
________
_______
social
acumulados
Total
_______
___________
_______
Receitas
(despesas) financeiras, líquidas
(65.347)
(20.090) 				
				
________
_______
Em 01/01/2020
416.006
(250.581)
165.425
_______
___________
_______
Lucro
antes do IR e da contribuição social
16.416
53.152 				
				
________
_______
30.268
30.268
Imposto
de renda e contribuição social (Nota 14)
(6.009)
(18.491) Aumento de capital (Nota 18)
				
________
_______
34.661
34.661
Lucro
líquido do exercício
10.407
34.661 Lucro líquido do exercício
				
________
_______
Em 31/12/2020
446.274
(215.920)
230.354
_______
___________
_______
Lucro
por lote de milações (básico e diluído)-R$ ________
22,81
77,67 				
				
_______
10.000
10.000
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Aumento de capital (Nota 18)
Lucro líquido do exercício
10.407
10.407
				
__________________
_______
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em
456.274
(205.513)
250.761
				 31/12/2021
_______
___________
_______
referentes ao exercício findo em 31/12/2021
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
_____________________________________________________________
(“impairment”).
Se houver alguma evidência, a perda mensurada como a dife1. Informações gerais: 1.1.Contexto operacional: A Linhas de Taubaté
Transmissora de Energia S.A. (“LTTE” ou “Companhia”), sociedade por ações rença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo financeiro é rede capital fechado, foi constituída em 23/09/ 2011 como sociedade limitada e conhecida na demonstração do resultado. Em 31/12/2021, o ativo financeiro
transformada em sociedade anônima em 05/03/2012 e está estabelecida no da Companhia classificado nessa categoria compreendia caixa restrito.
Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a exploração de conces- (ii) Custo amortizado: Esses ativos são mensurados subsequentemente pelo
sões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante im- custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O custo amorplantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais tizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de
serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa juros, ganhos e perdas cambiais e a redução ao valor recuperável são recoatividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE- nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
EL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Companhia iniciou parte de reconhecido no resultado. Em 31/12/2021, os ativos e passivos financeiros da
suas operações em outubro de 2017. No dia 12/02/2021, ocorreu a energiza- Companhia classificados nessa categoria compreendiam as contas a pagar
ção do último trecho, o seccionamento da linha de transmissão em 345kV aos fornecedores, clientes e os empréstimos e debêntures.1.4.1.4. Ativo de
Adrianópolis-Jacarepaguá, onde a Companhia se tornou 100% operacional. concessão: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário
Devido ao atraso na entrega do empreendimento, está em andamento um atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforprocesso administrativo por meio do qual a ANEEL busca execução da garan- ça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação da infraestrutura)
tia de fiel cumprimento do contrato. O processo possui probabilidade de perda usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraesclassificada como possível e está detalhado na nota 16 - Provisões (a) - (ii) trutura (serviços de operação e manutenção) durante determinado prazo.
Regulatório - Execução de Garantia. A emissão dessas demonstrações finan- A transmissora de energia é remunerada pela disponibilidade da infraestrutura
ceiras foi autorizada pela Diretoria em 23/03/2022. 1.2. Concessão: Em durante o prazo da concessão. O contrato de concessão não transfere ao
02/09/2011 a Gemini Energy S.A. foi declarada vencedora do Leilão Público nº concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públi0004/2011, realizado na Bolsa de Valores do São Paulo, para a aquisição da cos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos
Concessão de transmissão de energia elétrica referente à linha de transmis- serviços públicos, sendo os bens revertidos ao concedente após o encerrasão Taubaté - Nova Iguaçu. O decreto de outorga da concessão, sem número, mento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infradatado de 30/11/2011, foi publicado no Diário Oficial da União de 01/12/2011. estrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder ConceNo dia 09/12/2011, a Companhia assinou com a União, por meio da ANEEL, o dente, nas condições previstas no contrato de concessão. O concessionário
Contrato de Concessão nº 020/2011 - ANEEL, que regula a Concessão de deve registrar e mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os
Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para implantação, Pronunciamentos Técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes,
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, CPC 48 - Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão.
compostas pela linha de transmissão em 500 kV, circuito simples, com exten- Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único consão aproximada de 247 km, com origem na subestação Taubaté, localizada no trato, a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigaestado de São Paulo e término na subestação Nova Iguaçu, localizada no ção de performance com base nos valores relativos aos serviços prestados
estado do Rio de Janeiro; pela subestação Nova Iguaçu localizada no Estado caso os valores sejam identificáveis separadamente. (i) Ativo de concessão
do Rio de Janeiro, com transformação 500/345 kV - 900 MVA, e 500/138 kV - - contratual: A concessão da Companhia foi classificada dentro do modelo de
900 MVA e respectivas conexões de unidades transformadoras; entradas de ativo de concessão contratual, a partir de 01/01/2018, conforme adoção do
linha, barramentos, módulos gerais, reatores de linha e de barra, bancos de CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes. O ativo de concessão contratual
capacitores em série e em derivação, compensador estático, instalações vin- se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de consculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervi- truir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhesão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. cida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está
A Receita Anual Permitida (RAP) foi determinada em R$ 27.980 (valor históri- condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manuco), com recebimento em quotas mensais. Conforme previsto no contrato de tenção. Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraesconcessão em que a revisão tarifária deve ocorrer a cada 5 anos, a revisão da trutura, a parcela do ativo de concessão contratual equivalente à contrapresreceita ocorrerá em 2022. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será tação daquele mês pela satisfação da obrigação de desempenho de construir
válida por todo o prazo de operação comercial da Companhia. Em 13/07/2021, torna-se um ativo financeiro, pois nada mais além da passagem do tempo será
a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória n° 2.895, estabeleceu a requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios deste
receita anual da Companhia em R$ 37.710 para o período de 01/07/2021 a ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de concessão contratual
30/06/2022. Em 2020 iniciamos a construção dos 2 reforços homologados das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor
pela ANEEL: (i) Segundo Banco de Autotransformador Monofásico presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado
500/138/13,8 kV, conforme Resolução Autorizativa Nº 6.079, de 11/10/2016. no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua menPrevisão de finalização abril de 2022. (ii) Instalação na Subestação de Nova suração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caiIguaçu do 3º Banco de Autotransformadores Monofásicos 500/138 kV e do 1º xa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraBanco de Reatores de Barra Monofásicos 500kV, conforme Resolução Autori- prestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público
zativa nº 8.647, de 03/03/2020. Foi energizado uma parte em fevereiro de de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos
2022. Em dezembro de 2021 foram concluídas as atividades de implantação nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizado 1º Banco de Reatores na subestação de Nova Iguaçu (RJ), com a emissão dos (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente
dos Termos de Liberação Definitivos (TLDONS/410/12/2021 e TL- ao final do contrato de concessão. Este fluxo de recebimentos é remunerado
DONS/411/12/2021), confirmando o início da sua operação integrada ao Sis- pela taxa que representa o componente financeiro do negócio, estabelecida
tema Interligado Nacional (SIN). O escopo deste reforço inclui a construção do no início de cada projeto. A implementação da infraestrutura, atividade execuprimeiro banco de reatores de barras monofásicos 500 kV, 3 (três) unidades tada durante fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a perforde 45,3 Mvar e mais 1 (uma) unidade reserva de 45,3 Mvar, e suas respectivas mance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e
conexões, na subestação Nova Iguaçu, localizada nos municípios de Nova manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da
Iguaçu/Queimados - RJ. A implantação do reforço foi autorizada pela ANEEL receita e custos das obras relacionadas à formação deste ativo através dos
através da Resolução Autorizativa nº 8.647, de 03 de março de 2020, que gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da
permitiu a Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE, incorporar infraestrutura efetuados nos ativos da concessão a partir de 01/01/2018 paso novo ativo à sua base existente, estabelecida pelo Contrato de Concessão saram a ser registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como
nº 020/2011. A receita que será faturada aos usuários do sistema elétrico (dis- um ativo de concessão contratual, por terem o direito a contraprestação ainda
tribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está garantida por um esque- condicionados a satisfação de outra obrigação de desempenho. As receitas
ma de contas reservas e de garantias, cujos termos são estabelecidos ao se com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos de
firmar o Contrato de Usos do Sistema de Transmissão (CUST) entre o usuário concessão estão sujeitas ao diferimento de Programa de Integração Social e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 1.3. Base de preparação: PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas não cumulativos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não circonforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronuncia- culante. 1.4.1.5. Adiantamento a Fornecedores: Os saldos relacionados a
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprova- adiantamentos a fornecedores referem-se à antecipação de valor para os prindas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estão em conformidade cipais fabricantes de equipamentos das subestações, materiais para as torres,
com as normas IFRS emitidas pelo International Accounting Standards Board- como cabo condutor e torres metálicas e o subempreiteiro da construção con-IASB e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra- forme estabelecido em contratos. 1.4.1.6. Contas a pagar aos fornecedoções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza- res: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
das pela administração na sua gestão. As principais políticas contábeis serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresenta- sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
das na Nota 1.4. As demonstrações financeiras foram preparadas consideran- período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda
do o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos financeiros que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como
disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instru- passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
mentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimati- de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor
vas contábeis e o exercício de julgamento por parte da administração da Com- da fatura correspondente. 1.4.1.7. Debêntures e financiamentos: As debênpanhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que tures e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente no recebimenrequerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem to dos recursos líquidos dos custos de transação. Esses custos vão reduzir o
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as saldo inicial e alterar a taxa de juros. Em seguida, os financiamentos tomados
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2. 1.4. Resumo das são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juprincipais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na ros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”). 1.4.1.8. Provipreparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas sões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigapolíticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, ção presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados
salvo disposição em contrário. 1.4.1. Descrição das principais práticas con- e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obritábeis adotadas: 1.4.1.1. Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda gação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 1.4.1.9. Demais
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecido ou calculáveis,
financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal am- acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos)
biente econômico, no qual a Companhia atua (“moeda funcional”). As demons- auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e
trações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcio- passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obriganal da Companhia. (b) Transações e saldos: As operações com moedas ções vencíveis após doze meses. 1.4.1.10. Imposto de renda e contribuição
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impossão remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação tos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamenreferentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reco- te no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no
nhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social diferidos são rerelacionados com empréstimos e financiamentos, caixa e equivalentes de cai- conhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias
xa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus
financeira. A Companhia não realizou transações em moeda estrangeira no valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas desses tribuexercício de 2021. 1.4.1.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva- tos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de
lentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos
de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lumenos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de cai- cro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das
xa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 1.4.1.3. diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboInstrumentos financeiros: (a) Classificação e mensuração: A Companhia radas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: (i) mensurados futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa recuperação
ao valor justo por meio do resultado; e (ii) custo amortizado. A classificação leva em consideração as atividades que serão efetuadas pela Companhia
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. bem como as características respectivas do contrato de concessão que permiA Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reco- tirão a realizações dos impostos diferidos ativos. 1.4.1.11. Capital: As ações
nhecimento inicial. (b) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 1.4.1.12. Reconhecimento
meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de receita: Os concessionários devem registrar e mensurar a receita dos serdo resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ga- viços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - Renhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financei- ceita de Contrato com Clientes. As receitas são reconhecidas quando ou conros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na forme a entidade satisfaz as obrigações de performance assumidas no
demonstração do resultado em “Resultado financeiro” no exercício em que contrato com o cliente, e somente quando houver um contrato aprovado, for
ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com possível identificar os direitos e obrigações, houver substância comercial e for
outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As redo resultado afetada pela referida operação. (i) Valor justo por meio do re- ceitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: (a) Receita de
sultado: São ativos financeiros mantidos para negociação ativa. Os ganhos infraestrutura: Refere-se aos serviços de implementação da infraestrutura,
ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na de- elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos
monstração do resultado na rubrica “Resultado financeiro” no período em que incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor
ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para
outra operação. Nesse caso, as variações são reconhecidas na mesma linha cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando
do resultado afetada pela referida operação. A Companhia avalia, na data do que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos terbalanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável em relação à margem estimada são alocadas no resultado ao fim de cada

Demonstração dos fluxos de caixa
para exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Fluxos
de caixa das atividades operacionais
2021 ________
2020
				
________
Lucro líquido do exercício
10.407 ________
34.661
				
________
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades
		operacionais
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 14) 6.009
18.491
Pis / Cofins diferido (Nota 13)
16.047
8.418
Ativo de concessão - Contratual - Remuneração (Nota 10) (51.757) (42.278)
Receita de Infraestrutura infraestrutura (Nota 10)
(143.448) (26.790)
Despesas pagas antecipadamente
(302)
Juros dos empréstimos (Nota 12)
66.836
24.484
(16.766) (54.640)
Ajuste de remuneração do ativo contratual (Nota 10)
Outros
1.745 (30.953)
(Aumento) redução nos ativos e passivos operacionais
Ativo de concessão contratual (Nota 10)
38.496
32.707
Impostos a recuperar (Nota 7)
(736)
(228)
(275)
Outros ativos
Clientes (Nota 8)
(1.935)
234
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
1.800
(626)
341
233
Depósitos judiciais (Nota 9)
Compras em Andamento
(481)
Fornecedores (Nota 11)
11.150 (42.552)
(241)
Partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
(173)
321
Provisão para contingências (Nota 15)
(23.445)
3.614
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 16)
10.000
175
Outras provisões
(49) ________
(114)
Outros
passivos
				
________
Caixa
gerado (aplicado) nas operações
(86.602) ________
(65.018)
				
________
Juros pagos (Nota 12)
- (11.032)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
(86.602) (76.050)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
(461)
Caixa restrito
2.899
				
________- ________
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento
(461) ________
2.899
				
________
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingressos de empréstimos
- 410.870
Amortização de principal (Nota 12)
- (227.331)
Aumento de capital
30.268
				
________- ________
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
213.807
				
________- ________
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa,
líquidos
(87.063) ________
140.656
				
________
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício (Nota 5)
142.912 ________
2.256
				
________
aixa e equivalentes de caixa no final do
exercício (Nota 5)
55.849 ________
142.912
				
________
(*) As transações das atividades de investimento e financiamento que não
impactaram caixa estão apresentadas na Nota 21 (a).
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso,
Poder Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem
de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não
sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito
do cliente e prazo de financiamento. (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 específicos do negócio.
A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de concessão contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a
receber do fluxo futuro de recebimento de caixa. (c) Receita de operação e
manutenção: 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.
1.4.1.13. Encargos regulatórios: Os montantes faturados pela Companhia
estão sujeitos aos seguintes encargos regulatórios: • Reserva Geral de Reversão (“RGR”): Encargo do setor elétrico pago mensalmente pelas empresas
concessionárias de energia elétrica, com a finalidade 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$ 76 para o período de 01/07/2021 a 30/06/2022.
• Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”): Taxa de
fiscalização incidente sobre a transmissão de energia elétrica, devida mensalmente, sendo seu valor fixado 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 2.278 de
2021 emitido pela Aneel estabeleceu a quota mensal no valor de R$ 11 para o
período de 01/07/2021 a 30/06/2022. • Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”):
As concessionárias de serviços públicos de distribuição, transmissão ou geração 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 qualificada 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. 1.5. 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
foram 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 - Classificação de Passivos
como Circulantes ou Não Circulantes; • Alterações à IFRS 3 - Referência à
Estrutura Conceitual; • Alterações à IAS 16 - Imobilizado - 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 adotou as normas
novas e revisadas, já emitidas e ainda não aplicáveis. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias. 2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas:
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos
respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Contabilização de contratos 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 classificação dos gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias como ativo de concessão contratual. (b) Momento
de reconhecimento do ativo de concessão contratual: A Administração da
Companhia avalia o momento 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 identificada quando a implementação da infraestrutura é finalizada. (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 financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão,
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de concessão contratual é estabelecida
na data do início de cada contrato de concessão e fixa durante todo o prazo
de 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 refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. (d) Determinação das receitas
de infraestrutura: Quando a concessionária presta serviços de implementação 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 margem
suficiente 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 financeiro: 3.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco
de mercado, risco de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez.
O quadro a seguir sumariza a natureza e a extensão dos riscos decorrentes
de instrumentos financeiros e como o Grupo administra sua exposição.
					
Utilizada para
					
Mensuração
Risco
Exposição
do Impacto
Gestão
_____________________________________________________________
Risco de mercado - Empréstimos de Análise de
Monitoramento
taxa de juros
longo prazo com sensibilidade
das taxas de juros
				
taxas variáveis
_____________________________________________________________
Risco de crédito
Caixa e equiva- Análise de
Diversificação
				
lentes de caixa. vencimento
das instituições
				
A valiação de 		
financeiras.
				
crédito
_____________________________________________________________
Risco de liquidez
Empréstimos e
Previsões de
Linhas de crédito
				
outros passivos fluxo de caixa
disponíveis
_____________________________________________________________
(a) Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros 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
tem contratos de derivativos firmados para fazer hedge contra esses riscos,
porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente ava-

continua...
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Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE

CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
lia a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sistema de A variação de saldo ocorreu devido a compra de equipamentos para os refor- Os Réus contestaram o valor de indenização e requereram a desapropriacontrole, limite de posição e limites de créditos com os demais parceiros do ços em construção. 12. Debêntures e financiamentos: Posição das debên- ção indireta da área não pleiteada pela LTTE. Foi realizada nova perícia e
mercado. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especula- tures e financiamentos em 31/12/2021 e 2020 conforme segue:
o laudo definitivo estimou o valor da indenização em R$ 15.442 (maio/17).
2021
2020 A sentença julgou procedente a ação, acolhendo a perícia de forma a determitivo ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais riscos de mercado os Debêntures e Financiamentos
quais a Companhia está exposta são os seguintes: • Riscos relacionados às Debêntures (i)
nar a desapropriação da área indicada pela LTTE em sua inicial, pelo valor de
386.741
61.640 R$ 15.442, além de declarar a desapropriação da área remanescente dos
aplicações financeiras. A Companhia adota política conservadora de aplica- Saldo inicial
410.000 Réus, com o pagamento de R$ 44,12 por m² (remanescente de 532.357.95
ção dos recursos, sendo que a maior parte destes é alocada em certificados Captação
(62.113) m²). Os valores devem ser atualizados desde a data do laudo e acrescidos de
de depósitos bancários. • Riscos relacionados às taxas de juros. A Compa- Amortização de principal
(5.875) juros moratórios, a contar do trânsito em julgado, e compensatórios, a connhia está exposta a riscos relacionados à taxa de juros uma vez que possui Pagamento de juros
66.836
14.223
debêntures e financiamentos com taxas de juros pós fixadas. (b) Risco de Juros provisionados
Custo de transação
1.745
(31.134) tar da prévia imissão na posse, além de a sentença ter condenado a LTTE
crédito: Salvo pelo ativo de concessão e pelas contas a receber de clientes, 				
_______
_______
a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados Total
455.322
386.741 aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios no valor de 5% sobre a
				
_______
_______
diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização. Em maio de 2019
neste período. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma Financiamento BNDES (ii)
concessão de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infra- Saldo inicial
159.244 foi interposto recurso de apelação, julgado procedente, de forma a anular o
estrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST). Essa Captação
870 processo desde a citação, determinando o seu retorno à primeira instância
tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN) Amortização de principal
(165.218) para a citação válida de uma das Rés e realização de nova perícia. O valor
de alguns valores específicos: (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os Pagamento de juros
(5.157) da perda possível é R$ 21.932. • Ação de Constituição de Servidão Adminisserviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder conce- Juros provisionados
10.261 trativa em face de Ilha dos Mineiros Extração Mineral Ltda., iniciada em 2013,
dente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores Total
				
______________- em virtude da instalação das Linhas de Transmissão que passam no local
e importadores o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo ar- 				
Total de debêntures e financiamentos
455.322
386.741 denominado fazenda Ilha dos Mineiros, em Queimados/RJ. Tal medida judicial
_______
_______
cabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual incon- Circulante
21.823
2.299 busca assegurar a instalação e manutenção destas linhas em terras particudicional de receber ou outro ativo financeiro, deste modo o risco de crédito é 				
Não circulante
433.499
384.442 lares, mediante o pagamento de indenizações aos proprietários. Ainda em
_______
_______
baixo. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela (i) Debêntures: Em 15/10/2014 foi efetuada a 4ª (Quarta) Emissão de De- 2013, a LTTE foi imitida na posse, mediante depósito garantia. Este processo
Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir bêntures Simples, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória ainda aguarda julgamento para definição do valor de indenização. O valor da
e assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos Adicional não conversíveis em ações, no valor de R$ 44.450. Foi efetuada a perda possível é R$ 4.384. • Ação de Constituição de Servidão Administrade empréstimos e caixa suficiente para atendimento às necessidades opera- aquisição antecipada facultativa total em 27/11/2020, com seu consequente tiva em face de Márcio Rocha Porto e outros, iniciada em 2013, decorrente
cionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido cancelamento, e Exoneração das Garantias: (a) Contrato de Penhor da Totaem contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos lidade das Ações de Emissão da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia da instalação das Linhas de Transmissão que passam em Nova Iguaçu/RJ.
de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou S.A; b) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas Tal medida judicial busca assegurar a instalação e manutenção destas linhas
liquidez suficiente para fornecer margem, conforme determinado pelas pre- e Outras Avenças; (c) Carta de Fiança N9 2.072.337-8, emitida pelo Banco em terras particulares, mediante o pagamento de indenizações aos proprietávisões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros Bradesco S.A.; (d) Carta de Fiança N9 100415020014200/100415120180500 rios. Em 2014, a LTTE foi imitida na posse, mediante depósito garantia. Este
não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao emitida pelo Banco Itaú S.A.. Em 20/11/2020, foi efetuada com sucesso a processo ainda aguarda julgamento. O valor da perda possível é R$ 1.996.
exercício remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contra- 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, com selo verde, nos termos da • Ação de Constituição de Servidão Administrativa em face de CR2 Empretual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa ICVM nº 476, numa operação coordenada por grandes bancos, não conver- endimentos Imobiliários S.A, iniciada em 2013, decorrente da instalação das
não descontados contratados e apresentam os valores de juros e principal. síveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória Linhas de Transmissão que passam em Nova Iguaçu/RJ, buscando assegurar
				
Inferior
Um a
Três a Superior a
adicional, no valor de R$ 410.000. O selo verde das debêntures foi obtido a instalação e manutenção destas linhas em terras particulares, mediante o
a um ano ________
três anos cinco
anos cinco
anos ________
Tota com base em parecer emitido por consultoria especializada. Como parte do pagamento de indenizações aos proprietários. Em 2017, a LTTE foi imitida na
				
________
_________
_________
Fornecedores
13.361
13.361 processo de emissão, a companhia teve ainda o seu risco de crédito avaliado posse, mediante depósito garantia. Este processo ainda aguarda julgamento.
Debêntures
40.547 ________
100.557 _________
304.138 _________
685.855 ________
1.131.097 pela Fitch Ratings, e obteve nota “AAA”, o que reforça a característica de so- O valor da perda possível é R$ 1.726. • Ação de Constituição de Servidão
				
________
Total
53.908 ________
100.557 _________
304.138 _________
685.855 ________
1.144.458 lidez do seu projeto. A Companhia passa a contar, com a nova emissão, com Administrativa em face de Donatello Granadeiro Guimarães e outros, iniciada
				
________
(d) Risco de taxa de juros: A Companhia está exposta ao risco que uma um financiamento com taxas mais baixas e uma estrutura de capital mais ade- em 2014, decorrente da instalação das Linhas de Transmissão que passam
variação de taxa de juros cause um aumento na sua despesa financeira com quada às necessidades de investimentos. O vencimento do principal ocorrerá em Nova Iguaçu/RJ. Tal medida judicial busca assegurar a instalação e mapagamento de juros futuros. A dívida está sujeita à variação do IPCA (de- em 2038 e a carência do principal e juros será estendida até 2022. Caracterís- nutenção destas linhas em terras particulares, mediante o pagamento de inbêntures). (e) Riscos operacionais: Os riscos operacionais são aqueles ine- ticas: • Debentures de Infraestrutura, classificação de risco (rating) “AAA(bra)”,
rentes à própria execução do negócio da Companhia e podem decorrer das • • Remuneração: IPCA + 5,09% a.a. • Pagamentos: em 17(dezessete) par- denizações aos proprietários. Em 2017, a LTTE foi imitida na posse, mediante
decisões operacionais e de gestão da empresa ou de fatores externos. Risco celas, anualmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15/10/2022. depósito garantia. Este processo ainda aguarda julgamento. O valor da perda
de interrupção do serviço: em caso de interrupção do serviço, a Companhia • Covenants: Índice de Cobertura do Serviço da Dívida maior ou igual 1,2x possível é de R$ 1.615. (ii) Regulatório - Execução de Garantia: • Processo
estará sujeita à redução de suas receitas através da aplicação de algumas exigidos após doze meses da entrada em operação plena. Os recursos capta- administrativo por meio do qual a ANEEL busca a execução da garantia de fiel
penalidades, dependendo do tipo, do nível e da duração da indisponibilidade dos por meio das Debêntures foram exclusiva e integralmente alocados para: cumprimento do contrato em virtude do atraso na entrega do empreendimendos serviços. Risco de construção e desenvolvimento da infraestrutura: caso (a) quitação integral do saldo devedor do Contrato de Financiamento Median- to. A tese defendida pela empresa baseia-se na inocorrência das condições
a Companhia expanda os seus negócios através da construção de novas ins- te Abertura de Crédito nº14.2.1128.1, celebrado pela Emissora com o Banco contratuais para a execução da garantia, tendo em vista a existência de fatalações de transmissão poderá incorrer em riscos inerentes a atividade de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”); (b) aquisição tos justificadores do atraso. Em decorrência deste processo administrativo, a
construção, atrasos na execução da obra e potenciais danos ambientais que antecipada facultativa total, operacionalizada através recompra total no mer- Companhia impetrou Mandado de Segurança, em que foi proferida decisão
poderão resultar em custos não previstos e/ou penalidades. Risco técnico: cado secundário das debêntures da 4ª (quarta) emissão pública de debên- desfavorável, e, atualmente, está aguardando julgamento do recurso, ao qual
a infraestrutura da Companhia é dimensionada de acordo com orientações tures da Emissora; (c) à implementação das instalações de transmissão de foi atribuído efeito suspensivo, a fim de impedir a execução da garantia pela
técnicas impostas por normas locais e internacionais. Ainda assim, algum energia elétrica, relativas ao Lote J do Leilão ANEEL nº 04/2011-ANEEL, con- ANEEL até o julgamento final do Mandado de Segurança. O valor de perda
evento de caso fortuito ou força maior pode causar impactos econômicos e forme o Contrato de Concessão ANEEL 020/2011, nos termos da Lei 12.431. possível é de R$ 28.439. 16. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital
financeiros maiores do que os previstos pelo projeto original. Nestes casos, (ii) Financiamento BNDES: Em 30/12/2014 foi celebrando com o Banco subscrito e integralizado em 31/12/2021 é de R$ 456.274 (2020 - R$ 446.274),
os custos necessários para a recolocação das instalações em condições de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social contrato de financiamento está representado por 456.274 mil ações ordinárias de R$ 1,00 cada. No ano
operação devem ser suportados pela Companhia, ainda que eventuais indis- Subcrédito A, sendo aditado em 10/05/2016 o Subcrédito B e em 03/06/2020 de 2021, ocorreu aumento de capital na Companhia em R$ 10.000 conforme
ponibilidades de suas linhas de transmissão não gerem redução das receitas o Subcrédito C. Subcrédito “A” - desembolsados R$96.000.000,00 (noventa e
(Parcela Variável). Durante os exercícios findos em 2020 e 2021 a Companhia seis milhões de reais); Subcrédito “B” - R$54.000.000,00 (cinquenta e quatro Assembleia Geral Extraordinárias de 30/04/2021. A composição do capital sonão operou com instrumentos financeiros derivativos. 3.2. Gestão de capital: milhões de reais); Subcrédito “E” - destinados a investimentos sociais no en- cial subscrito da Companhia é como se segue:
Acionistas
Ordinárias
__________
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar torno do PROJETO: R$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais). 				
Gemini Energy S.A. (i)
456.274.000
__________
a capacidade de continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefí- A quitação integral do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Cré- 				
cios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital dito nº 14.2.1128.1 ocorreu em 27/11/2020, com consequente liberação de: (b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro
ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital (a) penhor constituído, por meio do Contrato de Penhor da Totalidade das líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Socieda Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acio- Ações de Emissão da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A., ce- dades Anônimas. (c) Lucro por ação: O cálculo do lucro básico e diluído por
nistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver lebrado em 30/03/2015; (b) exoneração das obrigações assumidas por meio ação em 31/12/2021 e de 2020 foi calculado com o lucro líquido do período e
capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e o número médio ponderado de ações conforme demonstrado abaixo:
2021 _______
2020
_______
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras Com- Outras Avenças, celebrado em 08/08/2015 e aditado em 16/03/2018 e em 				
_____________________________________________________________
panhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de ala- 03/06/2020; (c) exoneração das Cartas de Fiança Bancária, nº 2.072.339-4, Numerador
vancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como emitidas pelo Banco Bradesco S.A, e Carta de Fiança Bancária nº 1004150 Lucro líquido do período atribuído aos acionistas
10.407
34.661
percentual do capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total 20015100/100415020015200, emitida pelo Banco Itaú S.A.. As posições das controladores
(Em Milhares de Ações)
_____________________________________________________________
de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos), subtraído do debêntures e das amortizações do saldo de longo prazo, a partir de 2021 obe- Denominador
Média ponderada do número de ações (i)
442.343 436.828
montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através decem ao seguinte escalonamento anual:
por Ação
_____________________________________________________________
da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, __________________________________
Exercício
Amortização não Circulante Lucro
________________________
com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31/12/2021 e 2023
20.948 Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária por
23,53
79,35
de 2020 podem ser assim sumariados:
2024
20.948 lote de mil ações
Capital
31/12/2021 _________
31/12/2020 2025
_________
____________________________________
20.948 (i) Média ponderada do número de ações
Valor
% Dias
Média
_________
_______
______
_______
Total das Debêntures e financiamentos (Nota 12)
455.322
386.741 				
2026 até 2038
370.655 Data
________________________
436.828
100%
435.631
(-)
(55.849) _________
(142.912) 				
				Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
_________
433.499 01/01/2021
Total
________________________
30/04/2021
10.000
67%
6.712
_______		
_______
Dívida
líquida
399.473 _________
243.829 Custos de transação (comissões bancárias e IOF): Estes custos são com- 				
				
_________
446.828		442.343
				
_______		
_______
Total
250.761 _________
230.354 postos por gastos com comissões bancárias e IOF pagas nos exercícios de Total
				 do Patrimônio líquido
_________
Total
650.234 _________
474.183 2021 e alteram a taxa efetiva de juros dos contratos sendo reconhecido como 17. Receita:
				 do Capital
_________
2020
2021 _______
				
_______
Índice de alavancagem financeira %
61 _________
51 despesas financeiras no resultado ao longo da vigência dos referidos créditos. Receita
				
_________
3.3. Estimativa do valor justo: A Companhia efetua uma análise dos ins- 13. PIS e COFINS diferidos: Refere-se ao PIS e COFINS diferidos calculados Receita Bruta de Serviços
Receita de operação e manutenção (Nota 10) (i)
6.581
5.592
trumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo após o reconhe- sobre os efeitos da receita com construção dos ativos de concessão.
Receita de infraestrutura (Nota 10) (i)
143.448
26.790
cimento inicial, agrupados nos Níveis 1 a 3 com base no grau observável do PIS e COFINS Diferidos
42.278
Em 31/12/2020
45.726 Remuneração do ativo de concessão contratual (Nota 10) (ii) 51.757
______
valor justo, em 31/12/2021, conforme abaixo demonstrado: • Mensurações de 				
16.766
54.640
em 2021
16.047 Ajuste de remuneração do ativo de contrato (iii)
valor justo de Nível 1 são obtidas de preços cotados (não ajustados) em mer- Adição
				
______
Outras receitas
3.701 _______
(3.060)
_______
cados ativos para ativos ou passivos idênticos. • Mensurações de valor justo 				
Em 31/12/2021
61.773 				
______
222.253 _______
126.240
_______
de Nível 2 são obtidas por meio de outras variáveis além dos preços cotados 14. Imposto de renda e contribuição social diferidos: Em 31/12/2021, a re- 				
(4.163) (2.072)
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo diretamen- conciliação das despesas de imposto de renda e de contribuição social apre- PIS e COFINS
PIS e COFINS diferido (Nota 13)
(16.046) (8.418)
te (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, com base em preços). sentada no resultado era como segue:
(1.551) (1.483)
• Mensurações de valor justo de Nível 3 são as obtidas por meio de técnicas 				
Imposto de renda e contribuição social
2021
2020 Quota para RGR, TFSEE e P&D
_______
_______
(21.760) _______
(11.973)
_______
de avaliação que incluem variáveis para o ativo ou passivo, mas que não Lucro antes do IR/CSLL
16.416
53.152 				
200.493 _______
114.267
				
_______
têm como base os dados observáveis de mercado (dados não observáveis). 				
Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34% Total
_______
_______
Em 31/12/2021, a Companhia possui dois ativos financeiros mensurados ao Imposto calculado com base em alíquota legal
(5.581)
(18.072) (i) Serviços de implementação de infraestrutura e Operação e Manutenvalor justo por meio do resultado. O saldo de aplicação financeira que monta, Adições /Exclusões
16.765
12.442 ção: A receita relacionada a implementação da infraestrutura para prestação
de serviços de transmissão de energia elétrica sob o contrato de concessão
nesta data, respectivamente R$ 55.141, são classificados como nível 2.
Compensação/Composição de Prejuízo
4. Instrumentos financeiros por categoria:
Fiscal/Base Negativa
(17.193)
(12.861) de serviços é reconhecida conforme gastos incorridos. As receitas dos servi				
31/12/
31/12/
31/12/
31/12/ 				
(18.491) ços de operação e manutenção são reconhecidas no período no qual os serDespesa de IR e contribuição social
(6.009)
_______
_______
2021 ________
2021 _______
2020 ________
2020 IR
				
_______
(6.009)
(18.491) viços são prestados pela Companhia, bem como parcela de ajuste. Quando
				e CSLL Diferido
_______
_______
				
Valor Valor de
Valor Valor de IR
(6.009)
(18.491) a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de concessão, a re				e CSLL Corrente e Diferidos
_______
_______
Ativos
financeiros
contábil ________
mercado _______
contábil ________
mercado Alíquota Efetiva
				
_______
36,60%
34,79% muneração recebida é alocada por referência aos valores justos relativos dos
serviços entregues. (ii) Remuneração dos ativos de concessão: A receita
Clientes
5.442
3.507
5.442
3.507 IRPJ e CSLL Diferidos
55.849
55.849 142.912 142.912 				
Caixa e equivalentes de caixa
Em 31/12/2020
58.242 de juros é reconhecida pela taxa de juros de mercado que reflete a volatilida______
Contas a receber de partes relacionadas_______
241 ________
241 _______- ________- 				
				
Reversão em 2021
(6.009) de econômica sobre o fluxo futuro de recebimento de caixa que remunera o
______
61.532 ________
61.532 _______
146.419 ________
146.419 				
				
_______
Em 31/12/2021
52.233 investimento da infraestrutura de transmissão. A taxa para precificar o compo______
Passivos financeiros
Os valores de impostos de renda e contribuição social diferidos ativos origi- nente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada
Mensurado pelo custo amortizado:
nam-se basicamente dos prejuízos contábeis. Esses ativos serão realizados contrato de concessão. (i) Ajuste de remuneração do ativo de contrato:
Debêntures e financiamentos (i)
455.322 455.322 386.741 386.741 integralmente ao longo do contrato de concessão. A Companhia iniciou parte Ajuste referente a revisão de investimento para conclusão do seccionamento
Fornecedores
13.361
13.361
2.211
2.211 de suas operações em outubro de 2017 e em 12/02/2021 o seccionamento da linha de transmissão em 345kv. 18. Custo dos serviços implementação
Outros
passivos
178 ________
178 _______
227 ________
227 da linha de transmissão em 345kv Adrianópolis-Jacarepaguá foi energizado, da infraestrutura e O&M:		 Custo de
				
_______
Custo
468.861 ________
468.861 _______
389.179 ________
389.179 tornando o empreendimento 100% operacional. Os estudos técnicos de viabi- Custos
				
_______
de O&M ________
2021
_____________________________ Implementação
_____________ _______
(i) Devido às características dos contratos de financiamento descritas na Nota lidade, apreciados e aprovados pela Diretoria da Companhia, indicam a plena Serviços de operação e manutenção
(7.197)
(7.197)
12 o valor justo das debêntures se aproxima do seu valor contábil.
recuperação dos valores de impostos diferidos reconhecidos. Esses valores Prestação de serviços
(58.378)
(2.557)
(60.935)
5. Caixa e equivalentes de caixa:
correspondem às melhores estimativas da Administração sobre a evolução Assessoria
(26)
(26)
Caixa
e Equivalente de Caixa
2021
2020 futura do mercado que a Companhia opera.
				
______
______
Indenizações
(155)
(155)
Caixa e bancos
708
1.586 				
IR e contribuição social diferido
2021 ___________
2020 Tributos
___________
(48)
(48)
Aplicações em Cédulas (CDB) (i)
340
141.326 Quota fixa - RTT
(10.495,77) (11.020,55) Pessoal
(472)
(472)
Aplicações
em Fundo de Investimento (ii)
54.801
				
______
______- Lucro fase de construção
6.751,14
3.687,31 Equipamentos e materiais
(69.472)
(69.472)
Total
55.849
142.912
(18.470,73) (59.364,61) 				
				
______
______ Receita financeira - AVP
Outros
(898) _______- ________
(898)
_____________
Prejuízo Fiscal/ Base Negativa
(110.259,52) (59.690,78) 				
(i) Remunerado a 100% CDI. (ii) Remunerado a 117,41% CDI.
Total
(129.449) _______
(9.754) ________
(139.203)
_____________
(21.151,60) (44.911,52) 				
6. Adiantamento a fornecedores: Em 31 de dezembro, os saldos de adian- Provisões temporárias
Custo de
Custo
Total
(153.626,48) ___________
(171.300,16) Custos
tamentos a fornecedores correspondem a:
				
___________
de O&M ________
2020
_____________________________ Implementação
_____________ _______
Adiantamento a Fornecedores
2021
2020 Alíquota nominal combinada do IR/CSLL
34%
34% Serviços de operação e manutenção
				
_____
_____
(5.021)
(5.021)
IR e CSLL Diferido
(52.233) ___________
(58.242) Prestação de serviços
Equipamentos
99
1.594 				
___________
(22.400)
(3.432)
(25.832)
Materiais
2
- A expectativa de realização de tributos diferidos ativos está demonstrada a seguir: Assessoria
(2)
(2)
Prestação de Serviços
275 						 Acima de
Indenizações
(930)
(2.150)
(3.080)
Outros
serviços
33
65 ______
				
_____
_____
2022 ______
2023 ______
2024 ______
2025 ______
2026 ______________
5 anos até 2036 ______
Total Tributos
(17)
(17)
Total
134
1.934 11.672 13.685 13.494 13.225 12.724
				
_____
_____
(12.567) 52.233 Pessoal
(329)
(329)
7. Impostos a recuperar:
15. Provisões: Em 31/12/2021, os saldos de provisões correspondem a:
Outros
(151) _______
(39) ________
(190)
				
_____________
Impostos
a Recuperar
2021
2020 				
				
_____
_____
Provisões Demandas Judiciais
2021
2020 				
_____
______
Total
(23.829) _______
(10.642) ________
(34.471)
_____________
Cofins a compensar
41
39 Ambientais (i)
73
70 19. Despesas gerais e administrativas:
IRRF a compensar
3 Cíveis (ii)
409 				
Despesas Gerais e Administrativas
2021 ______
2020
______
CSLL retido de clientes
33
21 Fundiário (iii)
3.176
25.965 Despesa de Pessoal
(250) (1.022)
IR retido de clientes
116
56 Regulatório
514
488 Provisão para contingências e litígios (i)
24.640 (2.076)
IR sobre aplicação financeira
798
294 				
Trabalhistas (iv)
422
698 Indenizações
_____
______
1.843
IRPJ a compensar
138
- Total
4.185
27.630 Serviços de terceiros
				
_____
______
(5.144) (2.877)
INSS a compensar
7
7 As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo Outras
despesas gerais e administrativas
(616) ______
(579)
				
______
Outros
43
20 probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são constituídas para 				
				
_____
_____
Total
20.473 ______
(6.554)
______
Total
1.176
440 todas as demandas judiciais para os quais é provável que uma saída de recur- (i) Refere-se basicamente a reversão da contingência do processo da Ciferal
				
_____
_____
8. Clientes
sos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser conforme Nota 15. 20. Receitas (despesas) financeiras, líquidas:
Clientes
2021
2020 feita. As demandas judiciais com probabilidade de perda provável são como 				
				
_____
_____
Receitas (Despesas) Financeiras, Líquidas
2021 _______
2020
_______
A vencer
5.361
3.453 segue: (i) Ambientais: A Companhia está envolvida em processo administra- Despesas Financeiras
Vencidas até 30 dias
17
27 tivo ambiental relacionado a descumprimento de condicionantes para o licen- Juros sobre debêntures e financiamentos
(66.836) (24.484)
Vencidas de 30 até 365 dias
49
25 ciamento ambiental. (ii) Cíveis: A Companhia está envolvida em processos Juros contratuais
(624)
(26)
Vencidas
há mais de 365 dias
15
2 cíveis relacionados a indenizações e cobranças decorrentes da sua própria Comissão de fiança bancária (i)
				
_____
_____
375
24.808
Total
5.442
3.507 atividade, isto é, operar e manter suas linhas de transmissão, subestações 				
				
_____
_____
Outras despesas financeiras (ii)
(3.207) _______
(21.001)
_______
9. Depósitos judiciais: Referem-se a valores depositados de processos tra- e equipamentos nos termos do contrato de concessão de serviços públicos 				
(70.292) _______
(20.703)
_______
balhistas movidos por funcionários da obra da Linha de Transmissão. Os de- de transmissão de energia elétrica. (iii) Fundiário: Refere-se basicamente Receitas Financeiras
pósitos judiciais têm o cunho de garantir obrigações nos processos, tais como a mudança de prognóstico do processo da Ciferal que passou de provável Variação cambial
7
2
honorários e taxas de perícias ou pagamentos de condenação. Há também para possível em 2021, conforme descrito abaixo no item (a). (iv) Trabalhis- Receita de aplicações financeiras
4.938
611
os depósitos recursais que têm o cunho de garantir a execução, ou seja, são tas: A Companhia responde por certos processos judiciais, perante diferentes 				
4.945 _______
613
_______
depositados para continuar a discussão do processo, sem ter a necessidade tribunais, advindos dos processos trabalhistas por questões de horas extras, Resultado
financeiro, líquido
(65.347) _______
(20.090)
				
_______
futura de pagamento. 10. Ativo de concessão - contratual:
adicional de periculosidade entre outros. (a) Processos com probabilida- (i) Comissão de fiança bancária: Refere-se a reversão de provisão de paAtivo
2021
2020 de de perda classificada como possível: A Companhia e suas controladas gamento que seria feito aos fiadores das debêntures emitidas em outubro de
				 de Concessão - Contratual
_______
_______
Movimentação
possuem ações de natureza ambiental, cível, fundiária, regulatória, trabalhis- 2014 e do financiamento captado no mesmo ano, caso a obra do seccionaSaldo inicial em 1º janeiro
494.336
403.335 ta e tributária, envolvendo riscos de perda que a administração, com base mento da linha de transmissão em 345kV não estivesse concluída no prazo
Recebimentos
(38.496)
(32.707) na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como perda possível, acordado. Devido a quitação e aquisição antecipada do financiamento e das
Receita de infraestrutura (Nota 17)
143.448
26.790 para as quais não constitui provisão, no montante estimado de R$ 74.664 em debentures citados acima, a provisão foi revertida. Adicionalmente, a obra
Remuneração do ativo de concessão contratual (Nota 17) 51.757
42.278 31/12/2021 (R$ 109.436 em 31/12/2020).
do seccionamento da linha de transmissão em 345kV foi concluída no dia
Ajuste de remuneração do ativo contratual (Nota 17) _______
16.766
54.640 				
				
_______
Classificação
Quantidade
Total 12/02/2021, conforme citada na nota de contexto operacional, 1.1, antes do
__________
______
Total
667.811
494.336 Ambiental
				
_______
_______
2
64 prazo acordado na fiança. (i) Outras despesas financeiras: Refere-se a taxa
Circulante
51.611
38.203 Cível
				
_______
_______
2
100 de antecipação e prêmio pagos pela quitação antecipada do financiamento
Não circulante
616.200
456.133 Fundiário (i)
				
_______
_______
41
42.667 captado com o BNDES em dezembro de 2014 com vencimento em 2029 e
11. Fornecedores: A Companhia possui os seguintes saldos em aberto de Regulatório (ii)
3
29.058 pela aquisição antecipada e facultativa das debentures emitidas em outubro
fornecedores:
Trabalhistas
2
2.252 de 2014 com vencimento em 2030. 21. Outras divulgações sobre os fluxos
Circulante
2021
2020 				
				
______
_____
Tributário
1
532 de caixa: (a) Reconciliação da dívida líquida:
__________
______
Equipamentos
11.932
122 Total
51
74.673 Reconciliação da Dívida Líquida
				
__________
______
2021 ________
2020
_______
Fornecimento de Cabos
139 (i) Fundiário - Constituição de Servidão Administrativa: • Ação de de- 				
21.823
2.299
Prestação de Serviços
449
1.155 sapropriação ajuizada pela LTTE contra a Ciferal e demais Réus com o ob- Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
433.499 ________
384.442
_______
Serviço de supressão vegetal
73
123 jetivo de desapropriar uma área de 35 mil hectares, onde está localizada a 				
Total da dívida
455.322 ________
386.741
_______
Serviços Técnicos
663
546 SE Nova Iguaçu. A oferta inicial da LTTE foi de R$ 7.185 e a perícia prévia 				
Caixa e equivalentes de caixa
(55.849) ________
(142.912)
_______
Outros
244
126 indicou como valor de justa indenização R$ 8.500, os quais foram integral- 				
				
______
_____
Dívida líquida
399.473 ________
243.829
_______
Total
13.361
2.211 mente depositados pela LTTE em juízo para a imissão provisória na posse. 				
				
______
_____
continua...
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Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. - LTTE

CNPJ/MF nº 14.395.590/0001-03
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras referentes ao exercício ﬁndo em 31/12/2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
22. Seguros: A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
Empréstimos bancários
Debêntures e outros
_______________________
_______________________
Não
Não
Total da
Caixa e
Dívida considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas opeCirculante
circulante
Circulante
circulante
dívida
equivalentes
líquida rações e orientação dos consultores de seguros. Em 31/12/2021, a Compa_________
_________
_________
_________
_______
___________
_______
Dívida liquida em 31/12/2020
2.299
384.442
386.741
(142.912)
243.829 nhia apresenta as seguintes apólices de seguro:
Importância
Movimentações que afetaram o ﬂuxo de caixa _________19.524
49.057
68.581
87.063
155.644
__________________
_________
_______
___________
_______
Ramo
Vigência
Segurada
____________________
___________
Dívida liquida em 31/12/2020
21.823
433.499
455.322
(55.849)
399.473 _______________________
___________________________
_________
_______
___________
_______
Responsabilidade Civil Geral
13/06/2021 a 13/06/2022
20.000
_______________________
____________________
___________
Membros da Administração
____________________________________________________________________________________________________________________________
Riscos Operacionais
14/05/2021 a 14/05/2022
200.000
_______________________
____________________
___________
Conselho de Administração
Antonio Lisboa Salles Neto - Vice-Presidente de Operações e de
Seguro Garantia Executante
30/11/2021 a 30/05/2022
21.250
_______________________
____________________
___________
Meton Barreto de Moraes Neto - Presidente do Conselho
Relações com Investidores
Frota
30/05/2021 a 30/05/2022
450
_______________________
____________________
___________
Diretoria Executiva
Controller
Meton Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente
dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Juliana Silva Gomes Madureira - CRC-RJ-116377/O-8
Mauro de Almeida Santos - Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
_____________________________________________________________
Aos Administradores e Acionistas da Linhas de Taubaté Transmissora de uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se
Energia S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras das Li- ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope- as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentanhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que compre- rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todaendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido trações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as cor- as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulrespondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório gações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentaapresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa- segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com ção adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros
trimonial e ﬁnanceira das Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. em as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as even- aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos
o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
no Brasil e com as normas internacionais de relatório ﬁnanceiro (“International em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de- também a Administração declaração de que cumprimos com as exigências
Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accoun- cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra- éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e coting Standards Board - IASB”. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu- ções ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos- normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro- municamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas ﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável,
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra- as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, ções ﬁnanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane- com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, mais signiﬁcativos na auditoria das demonstrações ﬁnanceiras do exercício
Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fun- corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabili- damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re- Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações ﬁnanceiras: ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi- comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefídemonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos cios da comunicação para o interesse público.
Brasil e com as normas internacionais de relatório ﬁnanceiro (IFRS), emitidas opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
Rio de Janeiro, 23 de março de 2022
para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.Concluímos soDELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Diego Wailer da Silva
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração bre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuiAuditores Independentes Ltda.
Contador
das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é responsável pela avalia- dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
CRC nº 1 RS 074562/O-3
ção da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
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