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Em cumprimento às atribuições e em atendimento aos dispositivos legais e estatutários vigentes, os administradores da USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. apresentam as Demonstrações Contábeis da Companhia, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos auditores independentes, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais) 
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 202.107 227.008
Contas a receber 6 596.464 321.225
Almoxarifado 27.156 26.953
Prêmios de Seguros a apropriar 91 94
ICMS a Compensar 5.253 3.242
Adiantamentos a receber 8.840 866
Outros Créditos 3.300 3.903

Total do circulante 843.211 583.291
Não circulante
Direito de uso de combustível 7 20.545 20.545
ICMS a Compensar 15.762 9.727
Outros Créditos 13.278 16.133
Investimento - SINOP ENERGIA 8 630.027 670.312
Ativo imobilizado 9 982.186 1.008.865
Ativo Intangível 1.210 977

Total do não circulante 1.663.008 1.726.559
Total do ativo 2.506.219 2.309.850

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Contas a pagar e fornecedores 10 236.811 185.836
Folha de pagamento, impostos 13 148.634 117.414
Dividendos 12e 127.860 114.596
Imposto de renda e contribuição social 11a 152.391 115.704
Hedge 17b 4.714 26.690

Total do circulante 670.410 560.240
Não circulante
Provisões 18 23.396 23.396
Contas a pagar e fornecedores 10 73.266 32.636
Imposto de renda e contribuição social diferido 11b 182.273 198.471
Total do não circulante 278.935 254.504

Patrimônio líquido
Capital social 12a 483.409 483.409
Reservas de lucros 12b 694.601 694.601
Dividendos adicionais propostos 12c 383.578 343.787
Outros resultados abrangentes 17b (4.714) (26.690)

1.556.874 1.495.107
Total do passivo e patrimônio líquido 2.506.219 2.309.850

Nota 2021 2020
Receita Líquida 14 2.743.455 1.839.136
Custos de Geração e Produção de energia 15 (1.808.677) (1.127.099)
Lucro Bruto 934.778 712.037
Despesas Gerais e Administrativas 16 (147.295) (129.519)
Lucro operacional 787.483 582.518
Despesas Financeiras (2.912) (4.134)
Receitas Financeiras 21.745 4.314
Lucro antes da participação societária e impostos 806.316 582.698
Equivalência Patrimonial – SINOP ENERGIA 8a (72.759) 53.880
Reversão para perda em investimento 8a 32.474 -
Lucro antes dos impostos 766.031 636.578
Impostos de renda e contribuição social Corrente 11a (270.791) (194.402)
Impostos de renda e contribuição Social Diferidos 11b 16.198 16.206
Lucro Líquido do exercício 511.438 458.382

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIO FINDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Lucro líquido do exercício 511.438 458.382
Outros resultados abrangentes
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Perdas (ganho) em hedge de fluxo de caixa 33.297 (32.092)
Tributos diferidos sobre resultados abrangentes (11.321) 10.911
Total dos itens que não serão reclassificados 
 para o resultado 17b 21.976 (21.181)
Resultado abrangente do exercício 533.414 437.201

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em milhares de Reais)

Reserva de Lucros Outros Lucros
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Retenção  
de Lucros

Dividendos Adicionais 
Propostos e JCP

Resultados 
Abrangentes

 (Prejuízos) 
Acumulados Total

Saldos em 1 de janeiro de 2020 483.409 96.682 597.919 137.368 (5.509) - 1.309.869
Pagamento de dividendos e juros sobre Capital Próprio - - - (137.368) - - (137.368)
Outros Resultados abrangentes - - - - (21.181) - (21.181)
Lucro líquido do exercício - - - - - 458.382 458.382
Destinações
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos mínimos - - - - - (114.596) (114.596)
Retenção de Lucros - - - 343.787 - (343.787) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 483.409 96.682 597.919 343.787 (26.690) - 1.495.107
Pagamento de dividendos e juros sobre Capital Próprio - - - (343.787) - - (343.787)
Outros Resultados abrangentes - - - - 21.976 - 21.976
Lucro líquido do exercício - - - - - 511.438 511.438
Destinações
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos mínimos - - - - (127.860) (127.860)
Retenção de Lucros - - - 383.578 - (383.578) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 483.409 96.682 597.919 383.578 (4.714) - 1.556.874

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício (antes dos impostos) 766.031 636.578
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo
das atividades operacionais
Depreciação e amortização 125.443 101.605
Resultado de equivalência patrimonial 40.285 (53.880)
Empréstimos e financiamentos – juros e câmbio - 1.670
Total 165.728 49.395
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber (275.239) (98.739)
Almoxarifado e direito de uso de combustível (203) (22.939)
Outros ativos curto e longo prazo (12.558) 12.909

(288.000) (108.769)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores 91.605 27.784
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre
 Lucro Líquido (CSLL) pagos (228.629) (138.582)

Outros passivos de curto e longo prazo 25.743 31.583
(111.281) (79.215)

Caixa oriundo das atividades operacionais 532.478 497.989
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos - principal - (82.333)
Empréstimos e financiamentos - juros - (1.670)
Dividendos e JCP pagos a acionistas (458.383) (210.321)
Caixa líquido das atividades de financiamento (458.383) (294.324)
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (98.996) (52.917)
Caixa líquido das atividades de investimento (98.996) (52.917)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (24.901) 150.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 227.008 76.261
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 202.107 227.008
Disponibilidade gerada (utilizada) no exercício (24.901) 150.747

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)
1. Atividades: A EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, constituída em 25/05/1999, com sede na Cida-
de do Rio de Janeiro, tem por objeto social: (i) a realização de estudos, proje-
tos, construção, instalação e operação de uma usina termoelétrica localizada 
no Estado do Rio de Janeiro para a geração de energia elétrica; (ii) venda de 
energia gerada por essa usina; (iii) prestação de serviços técnicos, e (iv) co-
mercialização relacionada às atividades mencionadas acima. Nos termos Re-
solução nº 256 da ANEEL, de 02/07/2001, a Companhia e a Light Serviços de 
Eletricidade S.A. celebraram em 17/12/2001 um contrato para a venda de 
energia elétrica, para um período de 20 anos, com data final prevista para 
2024. Em 14/03/2001, a Companhia assinou um Contrato de Fornecimento de 
Gás com a Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. e a CEG Rio S.A., revisado em 
16/01/2005, estabelecendo o fornecimento de 3,4 milhões m3 de gás natural 
diariamente ao longo de um período de 20 anos, renovável por outros dez 
anos, a partir do início das operações da usina. Em 29/07/2005, a quantidade 
diária total foi ajustada para 3.231 milhões m3. O contrato, que é estruturado 
como um contrato do tipo take-or-pay/ship-or-pay, está em conformidade com 
a Portaria nº 176, de 01/06/2001, emitida pelo Ministério das Minas e Energias 
e pelo Ministério da Fazenda, e, posteriormente, com a Portaria nº 234, de 
22/07/2002, que mantém o preço fixo em Reais entre as datas de reajustes da 
tarifa de gás. Em 10/12/2004, a ANEEL publicou no Diário Oficial da União a 
autorização para a operação comercial da turbina a vapor a partir de 9/12/2004. 
Esta autorização tem prazo de 30 anos e pode ser renovada a critério da ANE-
EL e a pedido da autorizada. Atualmente a companhia possui potência insta-
lada de 826,8MW. Em 11/11/2014 a Companhia adquiriu a participação socie-
tária de 51% na Companhia Energética Sinop S/A – (Sinop Energia). O capi-
tal integralizado em 31/12/2020 é de R$ 1.139.410(R$ 1.139.410 em 2019) 
com a seguinte composição acionária: EDF Norte Fluminense - 51%; Eletro-
norte - 24,5%  e Chesf - 24,5%, com acordo de acionistas que determina o 
controle compartilhado entre os acionistas. A SINOP ENERGIA tem como 
objeto social único e exclusivo a construção, implantação, operação, manuten-
ção e exploração comercial da UHE SINOP, a qual comercializou sua energia 
através de Leilão de Energia Nova realizado em 29/08/2013 e terá capacidade 
instalada mínima de 400 MW e uma concessão de 35 anos. A garantia física 
de energia da UHE Sinop para o exercício em que as unidades geradoras fo-
rem instaladas é de 239,8 MW  médios. Em 08 de janeiro de 2018 foi aprovado 
pelo ministério de minas e energia um aumento da garantia física de 3MW  
médios totalizando então em 242,8 MW médios a garantia física de Sinop 
Energia. 1.1. Corona vírus (“Covid-19”): a. Contexto geral: Em 11 de março 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia. Diante disso, inúmeras ações foram toma-
das no Brasil, por meio dos Governos Federais, Estaduais e Municipais. Neste 
sentido as medidas de isolamento social adotadas para conter a propagação 
do vírus provocaram interferências nas atividades econômicas, causando in-
certezas e impactos as atividades do setor elétrico. Em 2021, cenário de pan-
dêmia parmanceu e diante disto a Companhia tomou diversas medidas para 
garantir a continuidade do serviço à sociedade e, ao mesmo tempo, assegurar 
o bem-estar e a saúde dos colaboradores e clientes. b. Impacto nas demons-
trações financeiras: Para fins de elaboração e divulgação das Demonstra-
ções Financeiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Administração da 
Companhia avaliou cuidadosamente o impacto da COVID-19 nos negócios de 
geração de energia elétrica. As incertezas sobre o setor elétrico foram mitiga-
das pelo governo através do o Decreto n° 10350/2020 que estabeleceu em-
préstimo às empresas do setor via Conta-Covid com valor teto de R$ 16,1 bi-
lhões, esse socorro atendeu as necessidades das distribuidoras de energia 
evitando eventos atrasos nos pagamentos motivados por inadimplência do 
consumidor final de energia. A companhia não verificou variações significati-
vas em suas demonstrações financeiras em decorrência direta dos efeitos da 
pandemia em curso da COVID-19. c. Medidas adotada pela Companhia:  A 
Companhia além fazer os acompanhamentos periódicos dos colaboradores 
com teste rápidos, implementou as rotinas massivas de limpeza, esterilização 
e sanitização de mobiliários e instalações prediais, também adotou o sistema 
de teletrabalho (home office). Diante de todos os cuidados e precauções, a 
Companhia não apresentou períodos de ociosidade, paralizações ou redu-
ções de jornada por consequência da COVID-19. 1.2. Gestão de Riscos: No 
exercício de suas atividades a Companhia é impactada por eventos de riscos 
que podem comprometer os seus objetivos estratégicos. O gerenciamento de 
riscos tem como principal objetivo antecipar e minimizar os efeitos adversos 
de tais eventos nos negócios e resultados econômico-financeiros da Compa-
nhia. Para a gestão de riscos financeiros, a Companhia definiu políticas e es-
tratégias operacionais e financeiras, aprovadas por comitês internos e pela 
Administração, que visam conferir liquidez, segurança e rentabilidade a seus 
ativos e manter os níveis de endividamento e perfil da dívida definidos para os 
fluxos econômico-financeiros. Os principais riscos financeiros identificados no 
processo de gerenciamento de riscos são: a. Riscos de crédito: A Compa-
nhia está exposta ao risco de crédito de seus clientes e das instituições finan-
ceiras com as quais trabalha, decorrentes de suas operações comerciais e de 
sua gestão de caixa. Esses riscos incluem a possibilidade de não recebimento 
de vendas efetuadas e os valores investidos, depositados ou garantidos por 
instituições financeiras. A Companhia monitora o risco trimestralmente (avalia-
ção de riscos de contraparte) e também mitiga sua exposição a instituições 
financeiras, evitando a concentração de seu caixa com uma única instituição. 
Adicionalmente a companhia pratica estudos de contraparte e background 
check para se certificar sobre a idoneidade de seus parceiros. b. Risco de 
escassez de energia: O Sistema Elétrico Brasileiro é abastecido predominan-
temente pela geração hidrelétrica. Um período prolongado de escassez de 
chuva reduzirá o volume de água nos reservatórios dessas usinas, trazendo 
como consequência o aumento no custo na aquisição de energia no mercado 
de curto prazo, o que acarretará um maior custo à Companhia em momentos 
de paradas para manutenção. A estratégia de mitigação desse risco é contra-
tar energia com comercializadoras, nas datas das paradas de manutenção 
das turbinas e também para o período que ocorrerem paradas programadas 
do fornecedor do Gás. c. Risco de escassez de água: A companhia necessi-
ta de água para refrigeração de seus sistemas e para a turbina de vapor. A 
estratégia de mitigação é de um melhor uso da água e obras adicionais atra-
vés de investimentos necessários em suas instalações visando a adequação 
à atualidade de mudança climática. d. Risco de perdas de know-how técni-
co: A companhia necessita de várias competências técnicas e administrativas 
para manter o seu excelente nível de disponibilidade e continuar a otimizar os 
seus resultados através de um acompanhamento constante das oportunida-
des. A Companhia possui um plano de retenção que permite mitigar sua rees-
truturação e a pressão constante que o mercado está colocando através da 
redução do mandato conferido à administração no marco da negociação cole-
tiva. A tendência do risco está crescendo devido à dicotomia entre os resulta-
dos da Companhia e a piora do mercado em decorrência da crise econômica. 
e. Risco de quebra técnica: O longo período de uso ininterrupto das turbinas 
proporciona uma degradação mais rápida dos equipamentos já que suas ma-
nutenções e compras de novas partes e peças destinada as instalações da 
planta são realizadas com base em horas equivalentes de operação. Visando 
mitigar esse risco, a Companhia possui um contrato amplo de manutenção 
com o fornecedor dos equipamentos e monitoramento on line com engenharia 
da Siemens e da EDF. A Companhia realiza auditorias e manutenções prediti-
vas que levam a adições significativas ao seu imobilizado. f. Riscos de liqui-
dez: O gerenciamento de risco de liquidez da Companhia é de responsabilida-
de da diretoria financeira que gerencia as necessidades de captação e gestão 
de liquidez de curto, médio e longo prazos através do monitoramento perma-
nente dos fluxos de caixa previstos e reais. O caráter gerador de caixa da 
Companhia e de sua pouca volatilidade nos recebimentos e obrigações de 
pagamentos ao longo dos meses do ano, prestam a Companhia estabilidade 
nos seus fluxos, reduzindo seu risco de liquidez. O capital circulante líquido da 
Companhia, que corresponde a diferença entre Ativo Circulante e Passivo Cir-
culante (excluindo dividendos), é positivo em 298.461 em 31/12/2021 (positivo 
em 137.647 em 31/12/2020). A Administração da Companhia entende que 
possui liquidez satisfatória, representando condições adequadas para cumprir 
as obrigações operacionais de curto prazo, uma vez que a Companhia tem 
gerado fluxo de caixa positivo e suficiente em suas atividades operacionais, 
para honrar todos os compromissos previstos no curto prazo. Em 31/12/2021 
a Companhia possuía em caixa e equivalentes de caixa e depósitos vincula-
dos no montante de 202.107 (Em 2020 227.008). g. Risco de moeda estran-
geira: A Companhia, visando assegurar que oscilações nas taxas de câmbio 
não afetem seu resultado e fluxo de caixa, possuía em 2021 e 2020, opera-
ções de hedge cambial, para a proteção de seu custo de gás em moeda es-
trangeira e para seus principais desembolsos. As estratégias de hedge cam-

bial são descritas no item 17b. 1.3. Seguros: A Companhia adota a política de 
contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes 
considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinis-
tros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e 
os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera que a sua co-
bertura de seguros é consistente com as de outras Companhias de dimensão 
semelhante operando no setor. Em 31/12/2021, as coberturas de seguros 
eram as seguintes: 
 Data de vigência 31/12/2021
Riscos operacionais
Danos materiais e lucros cessantes 01/01/2021 a 31/12/2021 3.190.055
Responsabilidade civil 01/06/2021 a 31/05/2022 63.816
2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais critérios 
contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluin-
do os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). O Conselho de administração, em reunião realizada em 28 de mar-
ço de 2022 autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. Moe-
da funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras 
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas 
as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Moeda es-
trangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estran-
geiras são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data 
do fechamento. Os ganhos e as perdas resultantes da atualização desses 
ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da tran-
sação e no encerramento dos exercícios são reconhecidos como receitas ou 
despesas financeiras no resultado. Mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com 
exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. Estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, exigem 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores relatados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com re-
lação a estimativas contábeis são reconhecidas nos exercícios em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios posteriores afetados. As 
informações sobre premissas e estimativas que poderão resultar em ajustes 
estão incluídas nas notas explicativas: • Nota Explicativa nº 8 - Investimento 
análise da redução do valor recuperável dos ativos. • Nota Explicativa nº 11b 
- Imposto de renda e contribuição social diferidos - montante. • Nota Explica-
tiva nº 17 - Instrumentos financeiros - premissas de cálculo do fair value. 3. 
Sumário das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo: Instrumentos financeiros: Um instrumento financeiro 
é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um 
passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. Todos os ins-
trumentos financeiros foram reconhecidos no balanço da Companhia, tanto no 
ativo quanto no passivo, são mensurados inicialmente pelo valor justo, quando 
aplicável, e após o reconhecimento inicial de acordo com sua classificação. 
Ativos e passivos financeiros não derivativos”: Ativos financeiros regis-
trados ao custo amortizado e passivos financeiros registrados subsequente-
mente ao custo amortizado. Incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações 
financeiras, contas a receber, fornecedores e empréstimos e financiamentos. 
Os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amortizado uti-
lizando o método de taxa de juros efetiva. Ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado 
pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo por meio 
do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de 
compra e venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a sua ges-
tão de riscos e sua estratégia de investimentos. Os custos da transação, após 
o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Os 
instrumentos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 
são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício. As aplicações financeiras são men-
suradas ao valor justo por meio de resultado. Empréstimos e recebíveis: 
Mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Instrumentos financeiros derivativos, incluindo contabilidade de hedge:
A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas 
exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira. Derivativos são 
mensurados inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação dire-
tamente atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o 
reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as 
variações no valor justo são registradas no resultado. Hedges de fluxos de 
caixa: Quando um derivativo é designado como um instrumento de hedge 
para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa, a porção efetiva das varia-
ções no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abran-
gentes e apresentado em conta própria de ajustes de avaliação patrimonial no 
patrimônio líquido. Qualquer porção não efetiva das variações no valor justo 
do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. O valor acumulado 
mantido em conta de ajustes de avaliação patrimonial é reclassificado para o 
resultado no mesmo período em que o item objeto de hedge afeta o resultado. 
Caso (i) a ocorrência da transação prevista não seja mais esperada, (ii) o 
hedge deixe de atender aos critérios de contabilização de hedge, (iii) o instru-
mento de hedge expire ou seja vendido, encerrado ou exercido, ou tenha a 
sua designação revogada, a contabilidade de hedge é descontinuada pros-
pectivamente. Se não houver mais expectativas quanto à ocorrência da tran-
sação prevista, o saldo em outros resultados abrangentes é reclassificado 
para resultado. Caixa e equivalentes de caixa: São mantidos com a finalida-
de de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem-se do 
saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras com liqui-
dez imediata, com prazo de vencimento de até três meses e com resgate em 
montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor justo. São 
classificados como instrumentos financeiros destinados à negociação e estão 
registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. Contas a receber de clientes: Representam os direitos 
oriundos da venda de energia elétrica, reconhecidos pelo regime de compe-
tência. Incluem acréscimos moratórios, juros oriundos de atraso no recebi-
mento e energia comercializada conforme montantes disponibilizados no âm-
bito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Almoxarifa-
do: Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante  (almoxarifado 
de manutenção e administrativo), estão registrados ao custo médio de aquisi-
ção e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, 
deduzidos de provisões para perdas, quando aplicável. Investimento em 
controlada em conjunto: Nas demonstrações financeiras da Companhia as 
informações financeiras referentes à entidade controlada em conjunto são re-
conhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. A Companhia, de 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 18(R2) (IAS 28) utiliza para a 
determinação do valor da equivalência patrimonial de seu investimento em 
controlada em conjunto, o valor do patrimônio líquido da investida com base 
nas demonstrações financeiras levantadas na mesma data das demonstra-
ções financeiras da investidora. Quando necessário, as demonstrações finan-
ceiras da controlada em conjunto são ajustadas para adequar suas políticas 
contábeis àquelas adotadas pela Companhia, inclusive quanto a avaliação de 
impairment. Imobilizado: Estão registrados ao custo de aquisição ou constru-
ção. Os ativos estão deduzidos da depreciação acumulada e são submetidos 
ao teste de recuperabilidade (impairment), quando existem indícios de possí-
vel perda de valor. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no 
método linear com relação à vida útil ou à autorização, dos dois o menor, es-
timadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que 
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros in-
corporados no ativo. Terrenos não são depreciados. Perda por redução ao 
valor recuperável de ativos não financeiros: A administração revisa anual-
mente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedi-
do o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o valor recuperável de 

um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo 
o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Custos subsequen-
tes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no 
valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incor-
porados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo 
pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que te-
nha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção do imobiliza-
do são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Benefícios a empre-
gados: (i) Planos de contribuição definida: Um plano de contribuição defi-
nida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga 
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não 
tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As 
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida 
são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado 
nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empregados. 
Contribuições complementares pagas pela companhia são reconhecidas 
como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa. (ii) 
Plano de Retenção: A companhia utilizou seu plano de contribuição definida 
para realização de aportes complementares objetivando a fidelização dos fun-
cionários. Esses aportes são reconhecidos como despesas quando o empre-
gado atingir a condição de vesting, ou seja, 55 anos de idade ou caso ocorra 
desligamento sem justa causa por vontade do empregador ou outros casos 
extraordinários previstos contratualmente. No caso de desligamento sem atin-
gir o critério de vesting o valor aportado será aplicado nos pagamentos ordiná-
rios do plano em vigor. Intangível: O ativo intangível tem vida útil definida e é 
registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada apu-
rada pelo método linear. São submetidos ao teste de recuperabilidade (impair-
ment) quando existirem indícios de possível perda de valor. Avaliação do valor 
de recuperação do imobilizado e intangível: A Companhia avalia periodica-
mente os bens do imobilizado e intangível com a finalidade de identificar evi-
dências que levem a perdas de valores não recuperáveis da unidade geradora 
de caixa ou intangíveis, ou, ainda, quando eventos ou alterações significativas 
indicarem que o valor contábil possa não ser recuperável. Se identificado que 
o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, essa perda é reconhecida 
no resultado. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros 
estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de 
desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital 
para o segmento em que opera a UGC. O valor justo é determinado, sempre 
que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em 
bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda 
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. Evidência objetiva de que 
ativos não financeiros tiveram perda de valor inclui: • Indicativos observáveis 
de redução significativas do valor do ativo; • Mudanças tecnológicas, de mer-
cado, econômico ou legal na qual a entidade opera o ativo; • Aumento de taxas 
de juros praticados no mercado de retorno sobre investimentos afetando a 
taxa de desconto utilizado pela Companhia; • O valor contábil do patrimônio 
líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado; • Evi-
dência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; • Desconti-
nuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo pertence; • Dados 
observáveis indicando que o desempenho econômico de um ativo é ou será 
pior que o esperado. De acordo com a avaliação da Companhia, não há qual-
quer indicativo de que os valores contábeis da sua unidade geradora de caixa 
ou dos seus ativos intangíveis não serão recuperados por meio de suas ope-
rações futuras, além do registrado para o investimento em Sinop Energia. Dis-
tribuição de dividendos: A política de reconhecimento contábil de dividendos 
está em consonância com as normas previstas no CPC 25 - Provisões, Passi-
vos Contingentes e Ativos Contingentes e no ICPC 08 - Contabilização da 
Proposta de Pagamento de Dividendos, as quais determinam que os dividen-
dos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações 
estatutárias devem ser registrados no passivo circulante. O estatuto social da 
Companhia estabelece que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distri-
buído a títulos de dividendos. De acordo com o estatuto social, compete ao 
Conselho de Administração deliberar sobre o pagamento de juros sobre o ca-
pital próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do 
exercício social, caso a Companhia tenha apurado lucro no exercício após as 
devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao 
dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício e 
registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório na rubrica 
dos dividendos adicionais propostos no patrimônio líquido. No balanço os divi-
dendos do ano se somam aos determinados nos anos precedentes e ainda 
não distribuídos. Passivos financeiros - Empréstimos e financiamentos: Atua-
lizados com base em variações monetárias e cambiais e encargos financeiros 
contratuais, a fim de refletir os valores incorridos na data do balanço patrimo-
nial. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passa-
do, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser 
estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja 
exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Provisões para contingên-
cias: Uma provisão para contingencia é reconhecida nos casos em que a pro-
babilidade de perda é considerada provável, no caso da provisão ter uma pro-
babilidade de perda possível existe a divulgação em nota explicativa, para os 
casos de perda remota é dispensada a apresentação de nota explicativa. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidencias disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como, a 
avaliação dos advogados externos. As avaliações são revisadas mensalmente 
para levar em conta alterações nas circunstancias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais ou 
menores identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
Contas a pagar e fornecedores: As obrigações sujeitas à atualização monetá-
ria e/ou cambial por força da legislação ou cláusulas contratuais foram efetua-
das com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a 
refletir os valores atualizados na data do balanço. Imposto de renda e contri-
buição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente 
e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líqui-
do, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com im-
posto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à com-
binação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líqui-
do ou em outros resultados abrangentes. (iii) Despesas de imposto de renda 
e contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incer-
tezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas 
taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais 
correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 
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(iv) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido: O IRPJ 
e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos 
ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes ba-
ses fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilidade 
de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando 
não for mais provável que bases tributáveis futuras estejam disponíveis e per-
mitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é redu-
zido ao montante que se espera recuperar. Demais ativos e passivos circulan-
te e não circulante: Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, 
reduzidos de provisão para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. 
As demais obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridos. Receita operacional: Corresponde, majoritariamente, à 
receita relacionada ao contrato de venda de energia de longo prazo com a Li-
ght Serviços de Eletricidade S.A. e a venda de energia no mercado de curto 
prazo, no âmbito da CCEE. Receitas financeiras e despesas financeiras: As 
receitas financeiras abrangem receitas de variações monetárias de ativos fi-
nanceiros e ganhos ou perdas nos ajustes de operações de hedge que são 
reconhecidos no resultado. 4. Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas novas e interpretações: Os principais normativos alterados, emiti-
dos ou em discussão pelo International Accounting Standards Board (‘IASB’) e 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (‘CPC’) são os seguintes: (a) Al-
terações em pronunciamentos contábeis em vigor a partir de 01/01/21 - IFRS 
9 / CPC 48, IAS 39 / CPC 08; IFRS 7 / CPC 40; IFRS 4 / CPC 11; e IFRS 16 / 
CPC 06 (R2) Adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazi-
dos pela reforma da taxa de juros referenciais (LIBOR). 01/01/2021. As altera-
ções em Pronunciamentos que entraram em vigor em 01 de janeiro de 2021 
não produziram impactos relevantes nas demonstrações financeiras; (b) Alte-
ração em pronunciamentos com vigência a partir de 2022 - Vigência IAS 37 / 
CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Especifica-
ção de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é 
oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato 
devem ser considerados nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-
-de-obra, materiais e outros gastos ligados à operação do contrato). -IAS 16 / 
CPC 27: Ativo Imobilizado. Permitir o reconhecimento de receita e custos dos 
valores relacionados com a venda de itens produzidos durante a fase de tes-
tes do ativo. As alterações em Pronunciamentos que entrarão em vigor em 01 
de janeiro de 2022 não produzirão impactos relevantes nas demonstrações 
financeiras. Em relação aos normativos em discussão no IASB ou com data de 
vigência estabelecida em exercício futuro, a Companhia está acompanhando 
as discussões e até o momento não identificou a possibilidade de ocorrência 
de impactos significativos. 5. Caixa e Equivalentes de caixa 

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Bancos 347 587
Equivalentes de caixa
Fundos de Investimentos 201.760 226.421
Total 202.107 227.008
As aplicações estão representadas por fundos de investimento de renda fixa 
de curto prazo e de baixo risco, remunerados às taxas de juros projetadas 
para seguir principalmente à variação de 97% a 103% do Certificado de De-
pósito Interbancário (CDI). As aplicações financeiras são de curto prazo, de 
alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, 
estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações 
financeiras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor justo. 
6. Contas a receber: A Companhia efetuou avaliação da Provisão para perda 
de crédito esperada (PCE), não tendo sido necessário provisões sobre os cré-
ditos existentes em 31/12/2021 e 31/12/2020. 

Saldos  
vincendos 31/12/2021 31/12/2020

Light (a) 490.393 490.393 283.773
Câmara de Comercialização de  
 Energia Elétrica - CCEE (b) 106.071 106.071 37.452
 596.464 596.464 321.225
(a) Representa o valor a receber referente ao fornecimento de energia, nos ter-
mos do contrato de longo prazo - PPA com a Distribuidora. (b) Representa valor a 
receber decorrente de vendas no mercado spot por meio da Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE), informados pela CCEE a partir da medi-
ção do registro da energia fornecida no sistema interligado. O aging do contas 
a receber de fornecimento de energia elétrica está apresentada como segue:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer 596.464 321.225

596.464 321.225

7. Direito de uso de combustível: Durante o ano de 2020 em decorrência 
de utilização de gás em volume inferior a 56% do total mensal a companhia 
efetuou por 2 meses pagamentos, denominados Take or Pay. A companhia 
possui até 7 anos ou até um ano após o encerramento ao contrato o direito de 
utilização do combustível. 
8. Investimento – SINOP ENERGIA 31/12/2021 31/12/2020
Aportes de Capital 1.139.410 1.139.410
Equivalência Patrimonial (a) (405.382) (332.622)
Baixa Ágio (1.129) (1.129)
Provisão para perdas (b) (102.872) (135.347)
TOTAL 630.027 670.312
(a) Do total da equivalência patrimonial negativa de 405.382 (332.622 em 
2020) representam principalmente custos de impairment registrados em Si-
nop Energia que possui em 31 de dezembro de 2021 impairment de 720.678 
(624.202 em 2020), o qual foi efetuado considerando uma taxa média anual 
de desconto de 8,34%. As principais razões do impairment foram acréscimos 
no custo do projeto e redução das premissas de inflação o qual impacta ne-
gativamente os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente 
regulado - CCEAR assim como o atraso no início do empreendimento por 
falta de emissão de licença de operação. (b) Provisão para perdas representa 
acréscimo ao impairment realizado por Sinop Energia  realizado sob a ótica 
do investidor no montante de R$ 102.872 (R$ 135.347 em 2020). Para fins 
de teste foi considerada as mesmas premissas utilizadas por Sinop Energia 
ajustado ao Wacc do investidor de 8,7% (8,5% em 2020).
a. Mutação do Investimento (Controlada em conjunto)

 
Saldo 

31/12/2019
Equivalência 

patrimonial

Reversão  
(Provisão) 

para Perdas
Saldo 

31/12/2020
Companhia Ener- 
 gética Sinop 616.432 53.880 - 670.312

 
Saldo 

31/12/2020
Equivalência  

patrimonial (i)

Reversão  
(Provisão)  

para Perdas (ii)
Saldo 

31/12/2021
Companhia Ener- 
 gética Sinop 670.312 (72.759) 32.474 630.027
(i) Equivalência patrimonial: Representa a participação de 51% nos resulta-
dos de Sinop Energia. (ii) Reversão (provisão) para perdas: Em 2021 houve 
reversão de provisão para perdas em investimentos sob a ótica do investidor 
de 32.474 (Em 2020 não houve alteração). 
b. Quadro resumo com as principais informações financeiras da Investi-
da SINOP ENERGIA
 Sinop Energia 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante 192.906 241.595
Ativo não circulante 2.785.496 2.860.268

2.978.402 3.101.863
Passivo circulante 93.089 85.202
Passivo não circulante 1.448.258 1.436.941
Patrimônio Líquido 1.437.055 1.579.720

2.978.402 3.101.863
Demonstração do resultado 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (142.665) 105.647
Sinop Energia possui capital circulante positivo de R$ 99.817 (Em 2020 positi-
vo de R$  156.393). 9. Ativo Imobilizado: 9.a. Composição do saldo

Taxa de 31/12/2021 31/12/2020
depre- 
ciação 

anual % Custo

Depre- 
ciação  

acumulada
Valor  

residual
Valor  

residual
Terrenos - 3.851 - 3.851 797
Prédio 3.3 29.217 16.031 13.186 14.149
Instalações 3.3 687.957 386.196 301.761 324.465
Maquinário e 
 equipamento 7,9 1.961.719 1.344.798 616.921 627.519
Veículos 20 4.589 3.143 1.446 398
Bens de informática 20 7.847 6.366 1.481 1.755
Outros 10 8.655 4.202 4.453 3.293

2.703.835 1.760.736 943.099 972.376
Adiantamento a
 fornecedores (*) 39.087 36.489

982.186 1.008.865
(*) Adiantamentos a fornecedores correspondem principalmente os adianta-
mentos contratuais efetuados à Siemens Energy, fornecedora das turbinas da 
planta, objetivando a fabricação de partes e peças.

9.b. Mutação do imobilizado
Terrenos Prédio Instalações

Maquinários e 
equipamentos Veículos

Equipamentos  
de informática Outros Total

Saldo em 31/12/2019 797 15.112 344.046 691.253 608 1.809 2.996 1.056.621
Adições - - 3.512 11.627 127 577 478 16.321
Depreciação - (963) (23.093) (75.361) (337) (631) (181) (100.566)
Saldo em 31/12/2020 797 14.149 324.465 627.519 398 1.755 3.293 972.376
Adições 3.054 - 402 89.101 1.154 405 1.606 95.723
Depreciação - (963) (23.106) (99.699) (106) (679) (447) (125.000)
Saldo em 31/12/2021 3.851 13.186 301.761 616.921 1.446 1.481 4.453 943.099

nal do Sistema). 
16. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2021 2020
Manutenção e Engenharia (22.039) (19.865)
Despesas de Pessoal (45.461) (44.874)
Despesas com fundo de pensão (3.457) (3.902)
Despesas administrativas (33.121) (29.243)
Responsabilidade social e patrocínios (482) (182)
Seguro (12.800) (7.821)
Serviços prestados pela EDF (matriz e custo de 
folha dos expatriados) (25.763) (20.244)
Outros (4.172) (3.388)

(147.295) (129.519)
17. Instrumentos financeiros e Hedge: a. Valor justo e classificação dos 
instrumentos financeiros: Existem três tipos de níveis para classificação do 
valor justo referente a instrumentos financeiros. A hierarquia fornece priorida-
de para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou 
passivo financeiro. A classificação dos níveis hierárquicos pode ser apresenta-
da conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado ativo 
(preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente, 
inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2 - Dados diferentes 
dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no 
Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis 
de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação baseado 
em dados não observáveis de mercado. A Companhia efetuou uma avaliação 
de seus instrumentos financeiros, inclusive os derivativos. Em 31/12/2021, os 
principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: (a) Numerário 
disponível - Está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu 
valor contábil. (b) Clientes - Decorrem diretamente das operações da Com-
panhia, são classificados como empréstimos e recebíveis e estão registrados 
pelos seus valores originais, sujeitos à provisão para perdas e a ajuste a valor 
presente, quando aplicável. O valor de mercado equivale ao valor contábil. 
(c) Contas a pagar e fornecedores - Corresponde a obrigações com forne-
cedores conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11. O valor de mercado 
corresponde ao valor contábil. (d) Instrumentos financeiros derivativos - As 
operações com derivativos são usadas para proteger a Companhia contra as 
variações cambiais dos compromissos executados envolvendo uma moeda 
estrangeira. A partir de 2016, a Portaria nº 234, de 22 de julho de 2002, que 
regulamenta o Contrato de Fornecimento de Gás do PPT, estabelece que o 
risco de câmbio incorporado no preço de compra do gás é transferido men-
salmente ao comprador. Como tal, a Companhia construiu uma cobertura não 
especulativa para proteger seu fluxo de caixa futuro das futuras variações com 
base na avaliação de sua futura atividade. Os derivativos foram contabilizados 
ao valor justo e seus custos de transação são reconhecidos como despesa 
quando incorridos. Veja mais detalhes no item Fatores de risco: Risco de mo-
eda estrangeira apresentado abaixo. Os valores contábeis e de mercado dos 
instrumentos financeiros da Companhia são como segue:

31/12/2021 31/12/2020

Descrição
Saldo  

contábil
Valor  
justo

Saldo  
contábil

Valor  
justo

Ativos
Caixa e Equivalentes de caixa 202.107 202.107 227.008 227.008
Contas a Receber 596.464 596.464 321.225 321.225
Passivos
Contas a pagar a fornecedores 236.810 236.810 185.836 185.836
Hedge 4.714 4.714 26.690 26.690
Empréstimo - - - -
b. Hedge: A EDF Norte Fluminense possui procedimento para efetuar prote-
ção contra as oscilações de câmbio referente ao pagamento de seu gás (80% 
em USD) de acordo com a metodologia modificada prevista pela Portaria nº 
234, de 22 de julho de 2002. Os contratos serão liquidados nas respectivas da-
tas de vencimento mensais até a data do próximo reajuste anual de Gás pre-
visto para 01 de novembro de 2021. A variação no valor justo do instrumento 
é registrada contra a conta de patrimônio líquido em outros resultados abran-
gentes e é transferida mensalmente para a demonstração de resultado no cus-
to de Gás no mesmo momento em que um pagamento é realizado. O saldo em 
31/12/2021 é negativo em R$ 4.714 (negativo em R$ 26.690 em 31/12/2020).

2021 2020
Saldo inicial (26.690) (5.509)
Ganho(perda)reconhecido no resultado custos de operação (25.705) 90.670
Liquidação financeira (entradas) saidas 25.705 (90.670)
Ganho(perda)reconhecido no resultado abrangente 21.976 (21.181)
Saldo final (4.714) (26.690)
c. Análise de sensibilidade: A seguinte análise de sensibilidade foi realizada 
para o valor justo dos derivativos de moeda estrangeira. A metodologia utilizada 
para “cenário provável” foi considerar que as taxas de câmbio manterão o mesmo 
nível do verificado em 31 de dezembro de 2021 mantendo-se constante o valor a 
receber verificado nesta data. O cenário possível e remoto considera a deterio-
ração na variável de risco de 25% e 50% até a data de liquidação da operação. 

Risco
Valor 
USD

Exposição 
(Saldo/ 

Nocional)

Cenário 
Possível 

(Δ de 
25%)

Cenário 
Remoto 

(Δ de 50%)

Contrato de 
Gás

Desvalorização 
do real frente ao 
dólar 117.661 63.630 108.340 216.680

Contrato a ter-
mo em dólar

Valorização do 
real frente ao 
dólar (117.661) (68.344) (113.757) (227.514)

Efeito líquido - (4.714) (5.417) (10.834)
O efeito líquido negativo decorre do fato da contratação do Hedge junto aos 
Bancos conter em seu dólar futuro a expectativa de taxa de juros líquido do 
cupom cambial, fazendo que o hedge tenha um custo em torno de 5%. 18. 
Provisões: A Companhia é parte em processos judiciais de natureza fiscal e 
trabalhista decorrentes do curso normal de suas atividades. Na constituição 
das provisões a Companhia considera a opinião dos assessores jurídicos, a 
natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade 
e o posicionamento dos tribunais sempre que a perda for avaliada como pro-
vável. a. Classificadas como Perda Provável: Trabalhista: Administração 
da Companhia consubstanciada na opinião de seus consultores legais quan-
to à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as 
provisões constituídas registradas no balanço com valores no montante de 
R$ 23.396 (R$ 23.396 em 2020) são suficientes para cobrir prováveis perdas 
com tais causas em ações de naturezas trabalhista, com expectativa de perda 
provavel. Tais ações foram movidas por ex-empregados e terceiros (respon-
sabilidade subsidiária e/ou solidária). Referem-se a ações movidas por ex-fun-
cionários e terceirizados, envolvendo entre outros a cobrança de horas-extras, 
adicionais, cobrança de parcelas indenizatórias e outras. Provisões

Trabalhistas
Saldo em 31 de dezembro de 2019 23.396
Acréscimo/redução da provisão em 2020 -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 23.396
Acréscimo/redução da provisão em 2021 -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 23.396
b. Classificadas como perda Possível: Trabalhista: As ações trabalhistas 
da Companhia referem-se, substancialmente, à discussão de responsabilidade 
trabalhistas com ex funcionários e terceiros (responsabilidade subsidiaria e/ou 
solidária) no montante de R$ 19.649 (R$ 5.265 em 2020). Civis: Ações civis 
movida por terceiros, referente a divergência de entendimento de cláusulas con-
tratuais, no montante de R$ 461 em 2021. Fiscais: PIS e COFINS: Autuação 
fiscal referente aos tributos  Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) nos valores atualizados 
de R$ 3.878 em  2021 referentes ao período de março de 2004 (data de início 
de suas atividades) até dezembro de 2007. A Receita Federal entendeu que 
a Companhia deveria calcular tais tributos no regime de não cumulatividade a 
partir da data do primeiro reajuste de preço do contrato firmado com a Light, 
pois a partir dessa data a Companhia não se enquadraria no artigo 10 da Lei 
nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. A Companhia, antes de ser fiscalizada 
pela Receita Federal, entrou com uma ação ordinária junto à justiça federal e 
obteve, em junho de 2006, decisão favorável de primeira instância que autoriza-
va a Companhia a manter a forma de tributação do PIS e COFINS em seu con-
trato com a Light no regime cumulativo. Tendo em vista essa decisão, não foi 
necessário interpor depósitos judiciais ou garantias para recorrer da autuação. 
Os advogados avaliam como possível a probabilidade de perda no processo. 
19. Partes Relacionadas: a. Entidades controladoras: 2021 2020
Passivo EDFI EDFI
Dividendos 127.860 114.596
b. Entidades do mesmo grupo econômico - Acordos de cooperação téc-
nica: A EDF Norte Fluminense firmou contratos com a EDF e a EDFI, atra-
vés dos quais ficou estabelecido o pagamento por serviços administrativos, 
garantias de contratos, fornecimento de mão de obra e utilização do logo do 
acionista. Em 31/12/2021, por conta desses contratos, a Companhia tem um 
passivo de R$ 20.992 (R$ 15.937 em 2020), conforme apresentado a nota 
explicativa 10, tendo sido reconhecido despesas de R$ 23.812 (R$ 20.244 em 
2020). c. Administradores: Remuneração: Em atendimento ao CPC 05 (R1) 
apresentamos, abaixo, o gasto total com a remuneração do pessoal-chave da 
Administração, nos exercícios findos em 2021 e 2020. A Companhia possui 7 
administradores em 2021 e 2020. 2021 2020
Remuneração a administradores 3.501 4.493
Contribuição Previdenciária 700 735

4.201 5.228
Emmanuel Charles Delfosse - Diretor Presidente

Mariano Gaio - Diretor Financeiro e Administrativo
Sergio Carvalho Aguiar - Contador - CRC 090.733 O-4

10. Contas a Pagar e Fornecedores (circulante e não circulante)
31/12/2021 31/12/2020

Descrição
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Suprimentos de Gás e energia 178.913 - 132.834 -
Encargos Setoriais 13.854 - 8.785 -
Transmissão 9.162 - 4.184 -
Imobilizado 6.564 73.266 7.963 32.636
EDF Internacional 20.992 - 15.937 -
Outros 7.326 - 16.133 -

236.811 73.266 185.836 32.636
11. Imposto de Renda e Contribuição Social: a. Imposto de renda e con-
tribuição social corrente: No exercício de 2021, foi apurado imposto a pagar 
de R$ 270.791 (R$ 194.402 em 2020) que, líquido das antecipações, resultou 
no passivo de R$ 152.391 (R$ 115.704 em 2020). b. Imposto de renda e 
contribuição social diferido: A Companhia registrou o imposto de renda di-
ferido sobre as diferenças temporárias, cujos efeitos financeiros ocorreram no 
momento da realização dos valores que deram origem às bases de cálculo. O 
IR é calculado à alíquota de 15%, considerando o adicional de 10%, e a CSLL 
está constituída a alíquota de 9%. No quadro a seguir, estão demonstrados os 
tributos e contribuições sociais diferidos pelo líquido, conforme CPC32:
  31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda diferido 
Diferenças temporárias – Depreciação (i) (146.968) (157.329)
Diferenças temporárias – Outras (ii) 12.943 11.394
 (134.025) (145.935)
Contribuição social diferida
Diferenças temporárias – Depreciação (i) (52.907) (56.637)
Diferenças temporárias - Outras (ii) 4.659 4.101
  (48.248) (52.536)
Passivo não circulante 182.273 198.471
Resultado do exercício 16.198 16.206
(i) O saldo a pagar de imposto de renda e contribuição social diferido relativo 
a diferenças temporárias de depreciação serão pagos até 2034 com a de-
preciação total dos ativos da companhia. (ii) O crédito de Imposto de renda 
e contribuição social diferido de outras estão relacionadas principalmente a 
despesas reconhecidas através de constituição de provisão. Sua realização 
ocorrera em um prazo médio de 3 anos. Reconciliação do imposto de renda 
e da contribuição social sobre o lucro 31/12/2021 31/12/2020
Lucro do exercício antes dos impostos 766.031 636.578
Imposto de Renda e Contribuição social às 
 alíquotas nominais (34%) (260.451) (216.436)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Participação Sinop Energia (13.697) 18.319
Juros sobre capital próprio 19.225 19.515
Outros 330 406

(254.593) (178.196)
Impostos de renda e contribuição social corrente (270.791) (194.402)
Impostos de renda e contribuição social diferido 16.198 16.206

(254.593) (178.196)
Alíquota efetiva do imposto de renda e
 contribuição social 33% 28%
12. Patrimônio Líquido: a. Capital social: O capital integralizado em 2021 e 
2020 é de R$ 483.409, representado por 483.408.880 ações ordinárias, sem 
valor nominal, distribuídas da seguinte forma: 
Posição Acionária 2021 2020
EDFI - Électricité de France Internacional 483.408.879 483.408.879
EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos  
 em Geração de Energia Ltda. 1 1
 483.408.880 483.408.880
b. Reserva de Lucros
Reservas de Lucros 2021 2020
Reserva Legal (*) 96.682 96.682
Reserva de retenção de lucros (**) 597.919 597.919

694.601 694.601
(*) Reserva Legal: É constituída com base em 5% do lucro líquido conforme 
previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital social.
(**) Reserva de retenção de lucros: É destinada à aplicação em investimentos 
previstos em orçamento de capital, em conformidade com o artigo 196 da Lei 

das Sociedades por Ações. 
c. Dividendos adicionais propostos: Representam a parcela de dividendos 
acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto da Companhia, que, 
de acordo com as normas contábeis, deve ser mantida no patrimônio líquido 
até a deliberação final que vier a ser tomada pelos acionistas. Os dividendos 
adicionais propostos em 2020 de 343.787 foram aprovados na Assembleia 
Geral Ordinária de 30 de abril de 2021 e pagos ao acionista EDF International 
S.A durante o ano de 2021. Os dividendos adicionais de 2021 de 383.578 
foram aprovados na reunião do conselho de administração de 28 de março de 
2022 e serão pagos durante o ano de 2022. d. Dividendos: De acordo com 
o previsto no estatuto social da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório 
é de 25% do lucro líquido ajustado nos termos da legislação societária. Os 
dividendos mínimos de 2020 de 114.596 foram pagos em 14 de julho de 2021, 
e os dividendos mínimos de 2022 de 127.860  serão pagos durante o ano de 
2022. A base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios é como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 511.438 458.382
(+) Absorção Reserva de Lucros - -
(-) Reserva legal (limitado a 20% do capital social) - -
Base de cálculo - Dividendos 511.438 458.382
Dividendos mínimos obrigatórios -25% 127.860 114.596
Total dos dividendos 127.860 114.596
Total do passivo 127.860 114.596
13. Folha de pagamento e impostos 31/12/2021 31/12/2020
Salario e Encargos 9.742 10.248
Férias 4.255 4.111
Pis  e Cofins 24.497 15.849
ICMS a pagar (a) 107.288 85.778
Outros 2.852 1.428

148.634 117.414
(a) Corresponde ao ICMS a pagar decorrentes da venda de energia de dezem-
bro deduzido de credito com a compra de gás. A   partir de setembro de 2018 
por meio da resolução SEFAZ Nº 312 de 21 de setembro de 2018 as opera-
ções de venda de energia com destino a distribuidora no Rio de Janeiro pas-
saram a ser obrigatório a inclusão do ICMS na nota fiscal. 14. Receita Líquida
Descrição 2021 2020
Receita venda mercado cativo (*) 3.430.480 2.707.532
Receita venda Mercado Curto Prazo (**) 552.528 58.222
Receita venda Exportação - 25.775
Deduções sobre a receita (***) (1.239.553) (952.393)

2.743.455 1.839.136
(*) Receita venda mercado cativo: Energia fornecida a Light Serviços de Ele-
tricidade S.A. O aumento de receita em 2021 foi decorrente de ajuste de pre-
ço decorrentes principalmente de cambio, inflação e repasse do aumento do 
custo do gás. (**) Receita venda Mercado Curto Prazo: O aumento em 2021 
decorre da maior geração da usina em atendimento ao Operador Nacional do 
Sistema, o ano de 2021 foi muito impactado pela crise do regime hidrológico 
o que fez com que a companhia gerasse em grandes volumes durante o ano 
de 2021. (***) Deduções da receita bruta: As deduções da receita bruta têm a 
seguinte composição por natureza de gasto:
Impostos e contribuições 2021 2020
ICMS (1.097.753) (857.818)
PIS (19.865) (13.105)
Cofins (91.686) (60.484)
Encargos Setoriais
Pesquisa e desenvolvimento – P&D (27.536) (18.456)
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica – TFSEE (2.713) (2.530)

(1.239.553) (952.393)
15. Custo de Geração e Produção de Energia
Descrição 2021 2020
Custo Gás (*) (1.335.000) (806.780)
Depreciação (125.443) (101.605)
Custo de Energia (292.350) (166.335)
Custo de transmissão (51.501) (48.183)
Químicos e Gases (3.772) (3.652)
Água (611) (544)

(1.808.677) (1.127.099)
(*) Aumento devido a reajuste de preço contratual em 2021 maior volume de 
consumo de gás em 2021 atendendo ao despacho do ONS(Operador Nacio-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Diretores da EDF Norte Fluminense S.A. Rio de Ja-
neiro/RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EDF Norte 
Fluminense S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes no-
tas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da EDF Norte Fluminense S.A. em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis 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 se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-

vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramen-
to das operações. Os responsáveis pela administração da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela au-
ditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio 
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Milena dos Santos Rosa - Contadora CRC RJ-100983/O-7

Quinta-feira, 14/04/2022
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