
Argo IV Transmissão de Energia S.A. (anteriormente denominada Rialma Transmissora de Energia III S.A.)
CNPJ: 27.965.588/0001-74   //   NIRE: 3530059029-5

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Ativo Circulante
Nota  

Explicativa
31/12/2021

(Reapresentado)
31/12/2020

(Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa 4 307 305
Contas a receber 5 7.984 -
Impostos a recuperar 234 1
Adiantamentos a fornecedores 6 174 33.622
Outros créditos a receber 7 11.512 -
Despesas antecipadas 326 25
Ativo contratual de concessão 9 83.129 40.119

103.666 74.072
Não circulante

Aplicações financeiras vinculadas 8 9.706 -
Despesas antecipadas LP 413 437
Ativo contratual de concessão  9 847.062 235.674
Imobilizado 10 125 11.507

857.306 247.618
Total do ativo 960.972 321.690

Passivo e patrimônio líquido
Nota  

Explicativa
31/12/2021

(Reapresentado)
31/12/2020

(Reapresentado)
Circulante

Fornecedores e contas a pagar 11 40.890 45.646
Obrigações tributárias 2.927 4.548
Obrigações trabalhistas 128 -
Empréstimos e financiamentos 12 18.946 4
Dividendos a pagar 14 48.073 10.732
Taxas regulamentares a pagar 381 -
Outros passivos 746 2

112.091 60.932
Não circulante

Empréstimos e financiamentos LP 12 318.855 2.039
Tributos diferidos 13 142.537 35.864
Contas a pagar às partes relacionadas 21 27.783 93.138

489.175 131.041
Total do passivo 601.266 191.973
Patrimônio líquido 14

Capital social 105.500 85.500
Reservas de lucros 254.206 44.217

Total do patrimônio líquido 359.706 129.717
Total do passivo e do patrimônio líquido 960.972 321.690

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais) Nota  

Explicativa
2021 

(Reapresentado)
2020 

(Reapresentado)
Receita operacional líquida 15 629.630 248.836 
Custos dos serviços prestados 16 (276.317) (181.224)
Lucro bruto 353.313 67.612 
Despesas gerais e administrativas 17 (6.824) - 
Depreciação (633) (1)
Outras receitas (despesas) operacionais (254) (27)
Lucro operacional 345.602 67.584 
Resultado financeiro, líquido 18 (41.400) (2.481)
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social 304.202 65.103 
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19 (46.140) (10.311)
Lucro líquido do exercício 258.062 54.792 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais) 2021  

(Reapresentado)
2020  

(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício  258.062  54.792 
Outros resultados abrangentes:

Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício  258.062  54.792 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital social  
integralizado

Adiantamento para  
futuro aumento de capital

Reservas de lucros Lucros  
acumulados

Total do 
 patrimônio líquidoReserva legal Reserva retenção de lucro

Em 31 de dezembro de 2019 2.000 392 11 146 - 2.549
Adiantamento para futuro aumento de capital - 32.152 - - - 32.152
Aumento de capital 83.500 (32.544) - - - 50.956
Lucro líquido do exercício (reapresentado) - - - - 54.792 54.792
Constituição reserva legal (reapresentado) - - 2.740 - (2.740) -
Dividendos distribuídos - - - - (10.732) (10.732)
Constituição de reserva de retenção de lucros (reapresentado) - - - 41.320 (41.320) -
Em 31 de dezembro de 2020 (Reapresentado) 85.500 - 2.751 41.466 - 129.717
Aumento de capital 20.000 - - - - 20.000
Lucro líquido do exercício (reapresentado) - - - -  258.062 258.062
Constituição reserva legal (reapresentado) - - 12.903 -  (12.903) -
Dividendos distribuídos - - - -  (48.073) (48.073)
Constituição de reserva de retenção de lucros (reapresentado) - - - 197.086  (197.086) -
Em 31 de dezembro de 2021 (Reapresentado) 105.500 - 15.654 238.552 - 359.706

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais) 2021  

(Reapresentado)
2020  

(Reapresentado)
Lucro líquido do exercício 258.062 54.792

Ajustes de:
Tributos diferidos 106.672 35.673
Juros sobres empréstimos e financiamentos 26.149 110
Amortização dos custos dos empréstimos 25 25
Depreciação e amortização 633 1
Baixa ativos imobilizados 11.280 -

Variações no capital circulante
Contas a receber (7.984) -
Adiantamentos a fornecedores 33.448 18.246
Impostos a recuperar (233) (1)
Ativo contratual de concessão (654.398) (274.198)
Outros ativos e passivos (10.687) -
Partes relacionadas (45.355) (200)
Fornecedores (4.756) 41.759
Obrigações tributárias e trabalhistas (1.494) 4.548

Caixa consumido pelas nas operações (288.638) (119.245)
Pagamento dos custos dos empréstimos (30.408) (106)
Dividendos pagos (10.732) (48)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (329.778) (119.399)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

 Aquisição de ativos imobilizados (531) (7.642)
 Aplicações financeiras de longo prazo (9.706) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (10.237) (7.642)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Empréstimos e financiamentos captados 340.017 2.039
Aumento de capital - 32.152
Adiantamento para futuro aumento de capital recebido - 93.138

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 340.017 127.329
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2 288
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 305 17
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 307 305
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 2 288

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Argo IV Transmissão de Energia S.A. (anteriormente denominada Rialma 
Transmissora de Energia III S.A.) (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, cons-
tituída em 09 de junho de 2017, com sede na cidade de São Paulo - SP. A Companhia iniciou suas 
operações em julho de 2021. Tem por objeto a transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, 
a montagem, a operação e a manutenção da instalação de transmissão pelo prazo de 30 (trinta) anos, 
referente ao lote 30, objeto de leilão da ANEEL, composto pelas instalações localizadas no estado de 
Piauí, Pernambuco e Ceará, compostas pela linha de transmissão Milagres II, Queimada Nova II, em 
500 kv com extensão aproximada de 322 km, nos termos do Contrato de Concessão celebrado com a 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em 11 de agosto de 2017 e do Edital do Leilão ANEEL 
nº 05/2016. A Companhia terá direito a receber pela prestação do serviço público de transmissão a 
Receita Anual Permitida – RAP de R$ 63.900 (sem atualização) a partir da data de disponibilidade de 
operação comercial das instalações de transmissão, nos termos do contrato de concessão. O valor de 
receita será atualizado anualmente, no mês de julho de cada ano, sendo o primeiro reajuste, na data 
de referência em 07 de outubro de 2016, conforme metodologia de cálculo e índices previstos no 
contrato de concessão. Pandemia COVID-19 – Em 2021 ainda tivemos a pandemia da COVID-19, que 
afetou de alguma maneira todos os setores da economia. A Companhia vem adotando medidas para 
a proteção, segurança e saúde de seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais. Até o 
momento não foram identificados impactos significativos diretos e adversos para a Companhia causa-
dos pela pandemia da COVID-19. Em 03 de novembro de 2021, a controladora da Companhia firmou 
contrato de compra e venda da totalidade das suas ações para a Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. A efetivação da venda depende de certas condições precedentes que fazem parte 
daquele contrato que na presente data já se encontram integralmente cumpridas. Essa transferência 
de controle foi anuída previamente pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio do 
despacho nº 4.061 de 20 de dezembro de 2021 e em 27 de janeiro de 2022 foi obtida também a anu-
ência prévia do Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB por meio do Ofício 2022/0183-064. A transfe-
rência de controle ocorreu em 31 de janeiro de 2022, em decorrência da transferência a denominação 
da Companhia passa a ser Argo IV Transmissão de Energia S.A. 2. Elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis: 2.1. Bases e apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformi-
dade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que contemplam os pronunciamentos, orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela admi-
nistração na sua gestão. A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada pela admi-
nistração da Companhia em 20 de maio de 2022. 2.2. Julgamentos, estimativas e premissas con-
tábeis significativas: A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração faça 
julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas em fatores objetivos e subjetivos e em 
opinião de assessores jurídicos, para determinação dos valores adequados para registro de determi-
nadas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais dessas 
transações podem divergir dessas estimativas. Esses julgamentos, estimativas e premissas são revis-
tos ao menos anualmente e eventuais ajustes são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revisadas. a) Contabilização de contratos de concessão: Ativo de contrato de concessão: Na contabi-
lização 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 contrato. A Administração da Companhia avalia o momento de 
reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada con-
trato de concessão. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obri-
gação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, 
ambos baseados nos gastos incorridos. À receita de infraestrutura é acrescida a margem de constru-
ção. A parcela do ativo de contrato indenizável final é identificada quando a implementação da infraes-
trutura é finalizada. A margem de lucro atribuída a obrigação de performance de implementação da 
infraestrutura é definida com base nas melhores estimativas e expectativas da Administração, onde 
são levados em consideração diversos fatores, como (i) características e complexidade do projeto, (ii) 
cenário macroeconômico e (iii) expectativas sobre investimentos e recebimentos. A margem de lucro 
para atividade de operação e manutenção da infraestrutura de transmissão é determinada em função 
da observação de receita individual aplicados em circunstâncias similares observáveis, nos casos em 
que a Companhia tem direito exclusivamente à remuneração pela obrigação de performance de ope-
rar e manter, e dos custos incorridos. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão reflete a taxa 
implícita do fluxo financeiro e representa a melhor estimativa da Companhia para a remuneração finan-
ceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específi-
cos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão é 
estabelecida na data do leilão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Compa-
nhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir os fluxos 
revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. Quando a concessio-
nária presta serviços de implementação da infraestrutura, são reconhecidos: (I) a receita de implemen-
tação de infraestrutura é reconhecida na proporção dos gastos incorridos, acrescida da margem, pelo 
valor justo, corrigida pelo índice inflacionário, acrescida do Programa de Integração Social – PIS e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; e (II) os respectivos custos e 
encargos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados. Quando a concessio-
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelos valores dos custos 
incorridos no primeiro ano de operação, com base nos valores estimados no momento do leilão, 
acrescida da margem de operação. Posteriormente, a receita sofrerá alteração em função da inflação, 
à medida em que ocorrerá a prestação de serviços, tendo como um dos parâmetros os valores estima-
dos pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. b) Im-
posto de renda e contribuição social diferidos ativos e a recuperar: São registrados ativos e passivos 
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de 
ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos à medida em que 
é esperada a geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elaboradas pela 
Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e 
fatores que podem diferir das estimativas atuais. c) Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis: 
Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam 
perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos assessores jurídicos externos. Nas datas bases de encerramento dos exercícios sociais em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 não existem provisões para demandas judiciais e ou contingências passivas 
relevantes. 2.3. Reemissão das demonstrações financeiras do exercício corrente e reapresen-
tação das cifras comparativas: Estas demonstrações contábeis foram anteriormente aprovadas e 
emitidas pela Administração em 29 de janeiro de 2022 e estão sendo reemitidas para refletir a retifica-
ção de erros identificados relacionados à mensuração do ativo contratual de concessão, em específico 
sobre o montante necessário à cobertura das contribuições sociais relativas ao Programa de Integra-
ção Social - PIS e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS confor-
me previsto no contrato de concessão celebrado com o Poder Concedente. Em conformidade com o 
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativas e retificação de erros, 
a Companhia procedeu aos ajustes nas demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2021 e 
exercícios anteriores aplicáveis. Não foram identificados efeitos relevantes sobre o patrimônio líquido 
em 1º. de janeiro de 2020. a) Exercício findo em 31 de dezembro de 2021: Como consequência dos 
ajustes realizados para correção de erro na mensuração do ativo contratual de concessão, a Compa-
nhia optou pela reemissão das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021 e sua consequente reapresentação. 
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021:

Ativo
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 307 - 307
Contas a receber 7.984 - 7.984
Impostos a recuperar 234 - 234
Adiantamentos a fornecedores 174 - 174
Outros créditos a receber 11.512 - 11.512
Despesas antecipadas 326 - 326
Ativo contratual de concessão (i) 74.293 8.836 83.129

94.830 8.836 103.666
Não circulante

Aplicações financeiras vinculadas 9.706 - 9.706
Despesas antecipadas LP 413 - 413
Ativo contratual de concessão (i) 769.852 77.210 847.062
Imobilizado 125 - 125

780.096 77.210 857.306
Total do ativo 874.926 86.046 960.972

Passivo e patrimônio líquido 
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Circulante
Fornecedores e contas a pagar 40.890 - 40.890
Obrigações tributárias 2.927 - 2.927
Obrigações trabalhistas 128 - 128
Empréstimos e financiamentos 18.946 - 18.946
Dividendos a pagar 48.073 - 48.073
Taxas regulamentares 381 - 381
Outros passivos 746 - 746

112.091 - 112.091
Não circulante

Empréstimos e financiamentos LP 318.855 - 318.855
Tributos diferidos (ii) 121.744 20.793 142.537
Contas a pagar à partes relacionadas 27.783 - 27.783

468.382 20.793 489.175
Total do passivo 580.473 20.793 601.266
Patrimônio líquido (v)

Capital social  105.500  -  105.500 
Reserva de lucro  188.953  65.253  254.206 

Total do patrimônio líquido  294.453  65.253  359.706 
Total do passivo e do patrimônio líquido  874.926  86.046  960.972 

Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Receita operacional líquida (iii)  562.876  66.754  629.630 
Custos dos serviços prestados  (276.317) -  (276.317)
Lucro bruto  286.559  66.754  353.313 
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas  (6.824) -  (6.824)
Depreciação  (633) -  (633)
Outras (despesas) receitas operacionais, liquidas  (254) -  (254)
Resultado operacional antes do resultado 
financeiro  278.848  66.754  345.602 
Resultado financeiro, líquido  (41.400) -  (41.400)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
social  237.448  66.754  304.202 
Imposto de renda e contribuição social
 Diferido (iv)  (35.035)  (11.105)  (46.140)
Lucro líquido do exercício  202.413  55.649  258.062

Resultado abrangente findo em 31 de dezembro de 2021:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Lucro líquido do exercício (iii) (iv)  202.413 55.649  258.062 
Outros resultados abrangentes:

Outros resultados abrangentes  -  -  - 
Total do resultado abrangente do exercício  202.413 55.649  258.062 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido findo em 31 de dezembro de 2021:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Capital social 105.500 - 105.500
Reserva legal 12.391 3.263 15.654
Reserva de retenção de lucros 176.562 61.990 238.552
Em 31 de dezembro de 2021 (v) 294.453 65.253 359.706

Descrição dos impactos: (i) Aumento de R$ 86.046 no saldo total do ativo contratual de concessão em 
31 de dezembro de 2021 em razão do “gross up” dos tributos de Pis/Cofins com a consequente contra-
-partida na receita bruta, sendo R$ 73.559 do exercício de 2021 e R$ 12.487 referente ao exercício de 
2020 conforme demonstrado no item “b” abaixo; (ii) Aumento de R$ 20.793 no saldo das rubricas de 
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL diferidos passivos em 31 de dezembro de 2021, em razão do aumento 
da receita bruta conforme comentado no item (i) acima e do lucro antes do IR/CSLL dos exercícios 
de 2021 e 2020, sendo R$ 17.910 do exercício de 2021 e R$ 2.883 do exercício de 2020 conforme 
demonstrado no item “b” abaixo; (iii) Aumento de R$ 66.754 no exercício de 2021 em razão do ajuste 
descrito no item (i) acima. O valor é líquido do registro PIS e COFINS diferidos sobre a receita no 
valor de R$ 6.804 o qual também foi ajustado em razão do aumento da sua base de cálculo (receita 
bruta). (iv) Aumento de R$ 11.105 no saldo de IRPJ e CSLL diferidos devido aos ajustes mencionados 
nos itens anteriores acima. (v) Aumento de R$ 65.253 refere-se ao impacto líquidos dos itens (iii) e 
(iv) descritos acima, no resultado do exercício e consequentemente no patrimônio líquido devido a 
reapuração dos resultados do exercício, sendo R$ 55.649 do exercício de 2021 e R$ 9.604 do exer-
cício de 2020, conforme item “b” abaixo. Consequentemente, foi recalculado e destinado a reserva 
legal, entretanto, a Companhia, em assembleia de acionistas, deliberou quanto a não destinação de 
dividendos além daqueles originalmente efetuados. A demonstração dos fluxos de caixa não sofreu 
alterações nos fluxos das atividades operacionais, das atividades de investimentos e atividades de 
financiamentos decorrentes dos ajustes realizados no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
b) Exercício findo em 31 de dezembro de 2020: Como consequência dos ajustes realizados na 

mensuração do ativo contratual de concessão, a Companhia optou pela reapresentação das cifras 
comparativas conforme a seguir: 
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020:
Ativo
Circulante

Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
 ajustes

Reapresen-
tado

Caixa e equivalentes de caixa 305 - 305
Impostos a recuperar 1 - 1
Adiantamentos a fornecedores 33.622 - 33.622
Despesas antecipadas 25 - 25
Ativo contratual de concessão (i) 34.567 5.552 40.119

68.520 5.552 74.072
Não circulante
Despesas antecipadas LP 437 - 437
Ativo contratual de concessão (i) 228.739 6.935 235.674
Imobilizado 11.507 - 11.507

240.683 6.935 247.618
Total do ativo 309.203 12.487 321.690
Passivo e patrimônio líquido
Circulante

Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Fornecedores e contas a pagar 45.646 - 45.646
Obrigações tributárias 4.548 - 4.548
Empréstimos e financiamentos 4 - 4
Dividendos a pagar 10.732 - 10.732
Outros passivos 2 - 2

60.932 - 60.932
Não circulante

Empréstimos e financiamentos LP 2.039 - 2.039
Tributos diferidos (ii) 32.981 2.883 35.864
Contas a pagar à partes relacionadas 93.138 - 93.138

128.158 2.883 131.041
Total do passivo 189.090 2.883 191.973
Patrimônio líquido (v)

Capital social 85.500 - 85.500
Reservas de lucros 34.613 9.604 44.217

Total do patrimônio líquido 120.113 9.604 129.717
Total do passivo e do patrimônio líquido 309.203 12.487 321.690

Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Receita operacional líquida (iii) 237.504 11.332 248.836
Custos dos serviços prestados (181.224) - (181.224)
Lucro bruto 56.280 11.332 67.612
Receitas (despesas) operacionais
Depreciação (1) - (1)
Outras (despesas) receitas operacionais, liquidas (27) - (27)
Resultado operacional antes do resultado 
financeiro 56.252 11.332 67.584
Resultado financeiro, líquido (2.481) - (2.481)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
social 53.771 11.332 65.103
Imposto de renda e contribuição social
 Diferido (iv) (8.583) (1.728) (10.311)
Lucro líquido 45.188 9.604 54.792

Resultado abrangente findo em 31 de dezembro de 2020:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes

Reapresen-
tado

Lucro líquido do exercício (v)  45.188 9.604 54.792
Outros resultados abrangentes:
Outros resultados abrangentes  -  -  - 
Total do resultado abrangente do exercício  45.188 9.604 54.792

Demonstração das mutações do patrimônio líquido findo em 31 de dezembro de 2020:
Originalmen-
te divulgado

Efeito dos 
ajustes 

Reapresen-
tado

Capital social 85.500 - 85.500
Reserva legal 2.270 481 2.751
Reserva de retenção de lucros 32.343 9.123 41.466
Em 31 de dezembro de 2020 (v) 120.113 9.604 129.717

Descrição dos impactos: (i) Aumento de R$ 12.487 no saldo total do ativo contratual de concessão em 
31 de dezembro de 2020 em razão do “gross up” dos tributos de Pis/Cofins com a consequente contra-
-partida na receita bruta. (ii) Aumento de R$ 2.883 no saldo das rubricas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL 
diferidos passivos em 31 de dezembro de 2020, em razão ao aumento da receita bruta conforme co-
mentado no item (i) acima e do lucro antes do IR/CSLL do exercício 2020. (iii) Aumento de R$ 11.332 
no exercício de 2020 em razão do ajuste descrito no item (i) acima. O valor é líquido do registro do PIS 
e COFINS diferidos sobre a receita no valor de R$ 1.155 o qual também foi ajustado em razão do au-
mento da sua base de cálculo (receita bruta). (iv) Aumento de R$ 1.728 no saldo de IRPJ e CSLL dife-
ridos devido aos ajustes mencionados nos itens anteriores acima. (v) Aumento de R$ 9.604 refere-se 
ao impacto líquidos dos itens (iii) e (iv) descritos acima, no resultado do exercício e consequentemente 
no patrimônio líquido devido a reapuração dos resultados do exercício. Consequentemente, foi recal-
culado e destinado a reserva, entretanto, a Companhia, em assembleia de acionistas, deliberou quan-
to a não destinação de dividendos além daqueles originalmente efetuados. A demonstração dos fluxos 
de caixa não sofreu alterações nos fluxos das atividades operacionais, das atividades de investimentos 
e atividades de financiamentos decorrentes dos ajustes realizados no exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2020.  Por fim, informamos que não houve ajustes retrospectivos relevantes nos saldos de 
abertura em 1º de janeiro de 2020 (efeito do ajuste em R$ 131 na Receita Operacional Líquida, incor-
porado no resultado do exercício de 2020 por imaterialidade). 3. Principais práticas contábeis: 3.1. 
Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência. 3.2. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e 
mensurar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 - 
Receita de Contrato com Clientes. As receitas são reconhecidas quando ou conforme a entidade sa-
tisfaz as obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente, e somente quando houver 
um contrato aprovado; for possível identificar os direitos; houver substância comercial e for provável 
que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As receitas da Companhia são classifi-
cadas nos seguintes grupos: a) Receita de implementação de infraestrutura: Refere-se a receita rela-
tiva à obrigação de desempenho relacionada aos serviços de implementação da infraestrutura, am-
pliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. Durante a fase de 
implantação, a receita de infraestrutura é reconhecida na proporção dos gastos incorridos, acrescida 
da margem, pelo valor justo, corrigida pelo índice inflacionário, acrescida do diferimento de Programa 
de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 
A margem de construção é determinada em função das características e complexidade dos projetos, 
bem como da situação macroeconômica nos quais eles são estabelecidos, e consideram a pondera-
ção dos fluxos estimados de recebimentos de caixa em relação aos fluxos estimados de custos espe-
rados para os investimentos de implementação da infraestrutura. A margem de construção é revisada 
anualmente, na entrada em operação do projeto e/ou quando ocorrer indícios de variações relevantes 
na evolução da obra. b) Remuneração dos ativos de contratos de concessão: Refere-se aos juros re-
conhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da 
infraestrutura de transmissão, e considera os riscos e prêmios específicos do empreendimento. A taxa 
busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada na data 
de leilão da concessão. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide sobre o montante a receber 
dos fluxos futuros de recebimento de caixa e foi definida em 8,85%. a.a. c) Receita de correção mone-
tária do ativo de contrato de concessão: Refere-se a correção reconhecida com base no índice de 
correção definido para cada contrato de concessão assinado com o Poder Concedente, a partir da 
entrada em operação do empreendimento. d) Receita de operação e manutenção: Refere-se aos 
serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início 
após o término da fase de construção e que visa a não interrupção da disponibilidade dessas instala-
ções. 3.3. Tributos diferidos: Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: A 
Companhia optou pelo lucro real para apuração dos impostos, no qual são calculados mensalmente 
com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o 
IRPJ e 9% para a CSLL, e considera a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro real. O cálculo dos tributos diferidos considera também a o benefício 
fiscal de redução de 75% do valor de imposto de renda conforme descrito na Nota 19.1. Impostos dife-
ridos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o 
passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tribu-
tária vigente no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito legal 
de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados 
aos impostos administrados pela mesma autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor lí-
quido dos seus ativos e passivos fiscais corrente. PIS e COFINS diferidos: O cálculo do PIS e da 
COFINS diferidos é efetuado sobre as receitas de implementação da infraestrutura e remuneração do 
ativo de concessão e correção monetária apuradas sobre o ativo contratual registrado conforme com-
petência contábil utilizando as alíquotas vigentes de 1,65% e 7,6%, respectivamente. 3.4. Instrumen-
tos financeiros: a) Ativos financeiros : Classificação e mensuração: Os instrumentos financeiros são 
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratu-
ais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus 
instrumentos financeiros da seguinte forma: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Os 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para 
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resul-
tado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com 
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas 
no resultado. Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortiza-
do, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que 
sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta 
avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A 
receita de juros é reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de 
curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 define um modelo prospectivo de “perdas de crédito espe-
radas”. O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amor-
tizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em 
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (impairment) a serem reconhecidas 
nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um 
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titulari-
dade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Compa-
nhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) 
Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resul-
tado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os 
outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. Instrumentos financeiros derivativos - a Companhia não opera 
com instrumentos financeiros derivativos. 3.5. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Os itens 
de ativos imobilizados são mensurados ao custo de aquisição, ou formação, quando aplicável, menos 
as depreciações acumuladas e provisões ao valor recuperável do ativo, quando aplicável. Os custos 
de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos aqueles gastos que sejam diretamente atribuí-
veis à aquisição ou à formação do ativo. Os custos de ativos construídos pela própria Companhia in-
cluem o custo de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos de 
construção ou formação desses ativos, assim como quaisquer outros custos diretamente atribuíveis a 
esse ativo até que este tenha condições de ser utilizado para seus fins, incluindo, ainda, os custos de 
empréstimos quando os ativos são classificados como qualificáveis nos termos do CPC 20 (R1) - 
Custos de Empréstimos, quando aplicável. Ganhos e perdas na alienação de um item de ativo são 
originados pela diferença apurada na confrontação do valor de alienação e do valor líquido resultante 
do valor de custo deduzido do valor residual e da depreciação acumulada desse ativo, e são reconhe-
cidos pelo valor líquido dessa diferença diretamente no resultado do exercício. Custos subsequentes: 
Os gastos incorridos com reparos, manutenções ou trocas de partes de um ativo imobilizado são reco-
nhecidos nos saldos correntes desses ativos imobilizados desde que seja esperado um incremento 
dos benefícios econômicos futuros por parte de tais reparos, manutenções ou trocas, seja por aumen-
to de vida útil, seja por aumento de produtividade, e desde que os custos dessas partes possam ser 
mensurados de forma confiável. Depreciação: A depreciação é reconhecida no resultado do exercí-
cio, sendo calculada pelo método linear através das vidas úteis estimadas do ativo imobilizado, desde 
que essas estimativas demonstrem o consumo do ativo e a geração futura de benefícios econômicos 
desse ativo. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para 
uso ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e 
o ativo está disponível para uso. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é 
calculada usando o método durante a vida útil estimada. 3.6. Redução ao valor recuperável (impair-
ment): a) Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há indicação de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há in-
dicação de que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo e que aquele 
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado 
de maneira confiável. A indicação de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não paga-
mento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará 
em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para 
um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu 
custo pode se caracterizar como um indicativo de perda por redução ao valor recuperável. Uma redu-

ção do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calcula-
da como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle-
tidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam 
sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição 
na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A Companhia não identificou perdas (impair-
ment) a serem reconhecidas em nenhum dos exercícios apresentados. b) Ativos não financeiros - os 
valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não o imposto de renda e a contribui-
ção social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda 
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. Uma 
perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou da Unidade Ge-
radora de Caixa - UGC exceder o seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou unidade 
geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar 
o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes 
através da taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor 
da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo (ou da UGC) para o qual a estimativa de fluxos de 
caixa futuros não foi ajustada. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem 
ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de 
uso contínuo que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos 
de ativos (a UGC). Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas 
por redução ao valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo 
não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a 
perda de valor não tivesse sido reconhecida, exceto ágio. A Companhia não identificou perdas (impair-
ment) a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. 3.7. Provisões para riscos trabalhistas, 
fiscais e cíveis: Uma provisão é reconhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem 
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obrigação. A despesa relativa à constituição de 
qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.8. 
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado por meio do método de juros 
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamen-
tos. 3.9. Normas contábeis emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações novas 
e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras 
da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações 
novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passi-
vos como circulante ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 
69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo 
como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar 
a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classificação 
não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somente 
se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os 
termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para períodos inicia-
dos a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Com-
panhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo 
existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis: Em 
fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a 
definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estima-
tivas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem 
como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. 
As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão 
para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse perí-
odo. Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham um impac-
to significativo nas demonstrações financeiros da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 
1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no 
qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a 
divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas 
contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis sig-
nificativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem 
aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As 
alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com 
adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não obriga-
tórios na aplicação da definição de material para a informação das políticas contábeis, uma data para 
adoção desta alteração não é necessária. A Companhia está atualmente avaliando os impactos des-
sas alterações nas políticas contábeis divulgadas. 
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa 1 11
Bancos 13 249
Aplicações financeiras (i) 293 45

307 305

(i) Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. 5. Contas a receber:  Refere-se a contas a receber decorrente de prestação do serviço público 
de transmissão.

31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber de concessionários e permissionários 7.984 -

7.984 -
A Administração avalia as perdas esperadas nas contas a receber no momento do registro da receita 
e na data do balanço. Nenhuma provisão para perda foi considerada necessária e desta forma não foi 
registrado nenhuma provisão para impairment das contas a receber. 6. Adiantamentos a fornecedo-
res: Refere-se a adiantamentos pela entrega futura dos produtos e/ou serviços.

31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento a fornecedores 174 33.202
Adiantamento de despesas - 420

174 33.622
Circulante 174 33.622
Não circulante - -

7. Outros créditos a receber: Refere-se a venda do ativo imobilizado realizada pela Companhia e 
as partes relacionadas.

31/12/2021 31/12/2020
Outros créditos a receber 11.512 -

11.512 -
Circulante 11.512 -
Não circulante - -

8. Aplicações financeiras vinculadas: Refere-se a conta reserva junto ao Banco do Nordeste S.A. 
(“BNB”), vinculada ao saldo de empréstimo e financiamento com o BNB, esse valor será mantido até 
o final do contrato em julho de 2039.

31/12/2021 31/12/2020
Aplicação financeira vinculada 9.706 -

9.706 -
Circulante - -
Não circulante 9.706 -

9. Ativo contratual de concessão: Os ativos vinculados à infraestrutura da concessão, cujo direito 
à contraprestação está condicionado à satisfação de obrigações de desempenho, são classificados 
como ativos contratuais de concessão e apresentam a seguinte composição:

Transmissão
31/12/2021 

Reapresentado
31/12/2020 

Reapresentado
Circulante 83.129 40.119
Não circulante 847.062 235.674 
Ativo contratual de concessão 930.191 275.793

A movimentação dos ativos financeiros da concessão relacionados à infraestrutura é como segue: 

Ativo contratual de concessão
2021 

Reapresentado
2020 

Reapresentado
Saldo inicial 275.793 1.594
Receita de implementação de infraestrutura 400.377 264.895
Receita de remuneração e correção monetária dos ativos de 
concessão 291.766 9.304
Realização ativo contratual (37.745) -
Saldo final 930.191 275.793

10. Imobilizado
Composição: 31/12/2021 31/12/2020
Descrição Custo Depreciação Líquido Líquido
Máquinas e equipamentos - - - 11.449
Veículos 15 (2) 13 -
Moveis e utensílios 82 (6) 76 58
Demais ativos imobilizados 41 (5) 36 -

138 (13) 125 11.507
Movimentação:
Descrição 31/12/2020 Adições Baixas Depreciação 31/12/2021
Máquinas e equipamentos 11.449 451 (11.280) (620) -
Veículos - 15 - (2) 13
Moveis e utensílios 58 24 - (6) 76
Demais ativos imobilizados - 41 - (5) 36

11.507 531 (11.280) (633) 125

11. Fornecedores 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores diversos 40.890 45.646

40.890 45.646
Os saldos de contas a pagar são mensurados ao custo amortizado e os saldos apresentados incluem 
a atualização monetária dos saldos até a data base de 31 de dezembro de 2021. A Companhia é 
autora em processos judiciais envolvendo determinados fornecedores de materiais e equipamentos 
para os quais são pleiteados créditos decorrentes de descumprimento contratual. Na data destas 
demonstrações contábeis os referidos processos judiciais possuem decisões liminares vigentes que 
asseguram que os referidos títulos não serão objeto de protesto ou outras medidas restritivas em 
entidades de proteção de crédito.
12. Empréstimos e financiamentos
Instituições financeiras Encargos 31/12/2021 31/12/2020
Banco do Nordeste (i) 2,2810% a.a. + IPCA 335.612 -
Banco Bradesco 9,8% a.a 2.189 2.043
Total dos empréstimos 337.801 2.043
Circulante 18.946 4
Não circulante 318.855 2.039

(i) A Companhia firmou contrato junto ao Banco do Nordeste S.A. em junho de 2019 com vencimento 
até 15 de julho de 2039 e tem como garantia o saldo das aplicações financeiras vinculadas (Nota 8), 
fianças bancárias e avais concedidos pela acionista. 
Em 31 de dezembro de 2021 os saldos têm o seguinte cronograma de vencimento:

Cronograma de vencimento 
Até 1 ano 18.946

Entre 2 – 3 anos 32.829
Entre 3 – 4 anos 32.829
Entre 4 – 5 anos 32.829
Acima de 5 anos 220.368

Total 337.801

A Companhia não identificou cláusulas restritivas de financiamentos vigentes em default na data base.

13. Tributos diferidos
31/12/2021 

Reapresentado
31/12/2020 

Reapresentado
Ativos
IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízo fiscal (4.608) -
Total diferidos ativos (4.608) -
Passivos
PIS e COFINS diferidos 86.043 25.510
IRPJ e CSLL diferidos 61.102 10.354
Total diferidos passivos 147.145 35.864
Total 142.537 35.864
Circulante - -
Não circulante 142.537 35.864

O cálculo do PIS e da COFINS diferidos é efetuado sobre as receitas de implementação da infraes-
trutura e remuneração do ativo de concessão e correção monetária apuradas sobre o ativo contratual 
registrado conforme competência contábil que será amortizado até o final do prazo da concessão. 
14. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 dezembro de 2021 é de R$105.500 
(2020 - R$85.500). O capital social está representado por 105.500.000 ações ordinárias nominativas 
sem valor nominal.
Acionista Quantidade  de ações Capital  social %
Rialma Administração e Participações S.A. 105.500.000 105.500 100
Total 105.500.000 105.500 100

b) Dividendos: Foram distribuídos dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 no montante de R$ 48.073 (2020 – R$ 10.732) conforme deliberação realizada por meio da 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2022. Adicionalmente, não houve recálculo 
dos dividendos em razão dos ajustes no resultado (nota 2.3) e, consequentemente, no lucro líquido 
de 2021 e 2020. Os acionistas deliberaram não destinar dividendos além daqueles anteriormente 
deliberados e registrados por ocasião da emissão das demonstrações contábeis originais. c) Reserva 
legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício 
e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. d) 
Reserva de retenção de lucro: Essa reserva se refere a saldo de lucros retidos o qual será objeto de 
aprovação em assembleia geral.
15. Receita operacional líquida 2021 

Reapresentado
2020 

Reapresentado
Receita bruta
Receita de implementação de infraestrutura 400.377 264.895
Receita de remuneração e correção monetária dos ativos de 
concessão 291.766 9.304
Receita de operação e manutenção 2.235 -
Total da receita bruta 694.378 274.199
Tributos sobre a receita
PIS diferido s/ receita (10.798) (4.525)
COFINS diferido s/ receita (49.734) (20.838)
PIS e COFINS (3.698) -
Encargos setoriais (518) -

(64.748) (25.362)
Receita operacional líquida 629.630 248.836

Margem por obrigação de performance 2021 
Reapresentado

2020 
Reapresentado

Receita de implementação de infraestrutura 397.731 264.895 
Custo de implementação de infraestrutura (275.454) (181.224)
Margem - R$ 122.277 83.671 
Margem - % 30,74% 31,59%

2021 
Reapresentado 2020

Receita operação e manutenção 2.507 -
Custo de operação e manutenção (863) -
Margem - R$ 1.644 -
Margem - % 65,58% -

16. Custo dos serviços prestados
Descrição 2021 2020

Custo de implementação de infraestrutura (275.454) (181.224)
Custo de operação e manutenção (863) -

(276.317) (181.224)
16.1. Custo de operação e manutenção por natureza

Descrição 2021 2020
Pessoal (436) -
Indenizações (194) -
Energia elétrica (121) -
Seguros em geral (112) -

(863) -
17. Despesas gerais e administrativas

Descrição 2021 2020
Despesas com pessoal (1.704) -
Serviços profissionais contratados (2.212) -
Hospedagens e viagens (166) -
Manutenções de veículos e equipamentos (84) -
Despesas tributárias (865)
Materiais de uso e consumo (163) -
Energia, água e esgoto (16) -
Combustíveis e lubrificantes (156) -
Telefonia e Internet (5) -
Locações (78) -
Outras (1.375) -

(6.824) -

No mês de julho de 2021 a Companhia firmou contrato de compartilhamento custos e despesas entre 
empresas do mesmo econômico, passando a reconhecer as despesas correspondentes ao efetivo 
gasto da Companhia.
18. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos – aplicação financeira 4.020 9
Descontos obtidos 55 12
Variações monetárias 10 -

4.085 21
2021 2020

Despesas financeiras
Encargos sobre financiamento (25.861) (105)
Comissões e fianças (13.284) (341)
Variações monetárias (3.197) (84)
Juros e multas passivas (2.946) (1.873)
Despesas bancárias (145) (83)
IOF (47) (16)
Outras despesas financeiras (5) -

(45.485) (2.502)
Resultado financeiro (41.400) (2.481)

19. Imposto de renda e contribuição social: 19.1. Imposto de renda e contribuição social diferi-
dos: O imposto de renda e contribuição social são calculados e registrados com base no resultado tri-
butável, considerando as alíquotas previstas pela legislação para o regime de tributação pelo lucro real.

Descrição
2021 

Reapresentado
2020 

Reapresentado
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 304.202 65.103
Imposto calculado com base em alíquotas de tributos
 vigentes - 34% (103.429) (22.135)
Despesas não dedutíveis para fins de impostos (318) (383)
Constituição de diferido ativo sobre prejuízo fiscal (Nota 13) 393 -
Benefício redução IRPJ -75% (a) 57.214 12.207
Encargo fiscal (46.140) (10.311)
Alíquota efetiva 15% 16%

a) Benefícios fiscais: A Medida Provisória 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, estabelece que te-
rão direito à redução do 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no Lucro da Exploração, as 
pessoas jurídicas que tenham projeto para instalação, ampliação, modernização ou diversificação 
enquadrado em setores da economia prioritários para o desenvolvimento e estejam situadas nas 
regiões de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Por meio da Resolução nº 381/2018 foi aprovado 
para efeito de benefício fiscal, o projeto de implantação da Companhia na região da SUDENE. Em 22 
de dezembro de 2021 a Companhia recebeu a aprovação ao enquadramento relativo ao benefício 
fiscal de redução do Imposto de Renda e adicionais através do Laudo Constitutivo nº 0203/2021, cujo 
período de fruição é de 10 anos.
19.1.1. Movimentação imposto de renda e 
contribuição social diferidos

2021 
Reapresentado

2020 
Reapresentado

Saldo inicial de IRPJ e CSLL diferidos 10.354 43
Constituição de IRPJ e CSLL diferidos 46.140 10.311
Saldo final de IRPJ e CSLL diferidos 56.494 10.354

20. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: O gerenciamento de risco da Companhia 
visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela Administração, incluindo o risco de 
mercado (inclusive risco de taxa de juros e outros riscos operacionais), de crédito e de liquidez. No 
curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a riscos de mercado relacionados princi-
palmente à flutuação das taxas de juros. 20.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A Administra-
ção tem a responsabilidade pelo o estabelecimento e a supervisão da estrutura de gerenciamento de 
risco. Risco de juros: O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras, títulos 
e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos. Os empréstimos emitidos a taxas variáveis 
expõem a Companhia ao risco de taxa de juros. Já os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a 
Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A Companhia analisa sua exposição a 
taxas de juros de forma dinâmica e busca diversificação de indexadores em seu passivo financeiro. 
São simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições 
existentes e financiamento. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável 
na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são elaborados somente para os 
passivos que representam as principais posições com juros. Risco de crédito: O risco de crédito refere-
-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia 
a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente dos investimentos mantidos 
com bancos e instituições financeiras. Com relação ao risco de crédito proveniente das transações 
com clientes e o ativo financeiro de concessão, a Administração entende que não é necessária a 
contabilização de provisão para perdas ou análises de crédito em relação aos seus clientes, pois o 
CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos valores devidos pelos 
usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição de Garantia - CCG e da Carta 
de Fiança Bancária - CFB. As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (a) riscos 
diluídos, pois todos os usuários pagam a todos os transmissores; (b) as garantias financeiras são for-
necidas individualmente pelos usuários; e (c) negociações de pagamento são feitas diretamente entre 
transmissores e usuários. No caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, 
poderá solicitar ao ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG 
ou à CFB. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração 
de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis 
ou com risco de prejudicar a sua reputação. Considerando negócio e estágio atual da Companhia, a 
Administração não identifica potenciais efeitos adversos em relação aos riscos aos quais está exposta 
e desta maneira não está apresentando as análises de sensibilidades para os potenciais efeitos nas 
eventuais mudanças dos cenários descritos anteriormente. 20.2. Classificação dos instrumentos 
financeiros: A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos 
financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor 
justo dos ativos e passivos não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação 
razoável do valor justo.

Valor contábil Valor justo

31 de dezembro de 2021
Valor justo por 

meio do resultado
Custo amor-

tizado Total
Nível 

1
Nível  

2
Nível 

3 Total
Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo
Contas a receber 7.984 - 7.984 - 7.984 - 7.984
Aplicações financeiras 293 - 293 - 293 - 293
Aplicações financeiras 
vinculadas 9.706 - 9.706 - 9.706 - 9.706
Total 17.983 - 17.983 - 17.983 - 17.983

Valor contábil Valor justo

31 de dezembro de 2020
Valor justo por 

meio do resultado
Custo amor-

tizado Total
Nível 

1 Nível 2
Nível 

3 Total
Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo
Aplicações financeiras 45 - 45 - 45 - 45
Total 45 - 45 - 45 - 45

Valor contábil

31 de dezembro de 2021
Valor justo por 

meio do resultado
Custo  

amortizado Total
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado - - -
Empréstimos e financiamentos - 337.801 337.801
Fornecedores e outras contas a pagar - 40.890 40.890
Total - 378.691 378.691

Valor contábil
31 de dezembro de 2020 Valor justo por 

meio do resultado
Custo  

amortizado Total
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado - - -
Empréstimos e financiamentos - 2.043 2.043
Fornecedores e outras contas a pagar - 45.646 45.646
Total - 47.689 47.689
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e passivos, quando comparados com os 
valores que poderiam ser obtidos com sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, 
e valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam-se subs-
tancialmente de seus correspondentes valores de mercado. A Companhia classifica os instrumentos 
financeiros como requerido pelo CPC 46:  Nível 1 – preços cotados (não ajustados) em mercados 
ativos, líquidos e visíveis para ativos e passivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; 
Nível 2 – preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em mer-
cados ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo 
ou passivo; e Nível 3 – ativos e passivos cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas 
de avaliação são amparados por um mercado pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. 
Nesse nível a estimativa do valor justo torna-se altamente subjetiva. Não ocorreram transferências 
entre níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2021, em relação às divulgações de 31 de 
dezembro de 2020. 21. Transações e saldos com partes relacionadas: As seguintes transações 
foram conduzidas com partes relacionadas: 
(i) Compras de produtos e serviços 31/12/2021 31/12/2020
Centrais Construções Pesadas S.A. 7.908 27.291
Rialma Construções e Infraestrutura S.A. 52.336 9.624
Rialma Construções e Incorporações S.A. 311 1.628
Construtora Montechi Ltda. 126
Atual Construtora e Comercializadora de Energia de Energia 
Elétrica Ltda. 26.989 2.211
Custo de implementação de infraestrutura 87.670 40.754

(ii) Saldos do fim do exercício
Ativo 31/12/2021 31/12/2020

Adiantamentos à fornecedores
Rialma Fertilizantes Indústria e Comércio S.A. (a) 11.291 -
Centrais Construções Pesadas S.A. (a) 1 24.545
Rialma Construções e Incorporações S.A. - 236
Rialma Eólica S.A. (a) 221 -
Rialma Construções e Infraestrutura S.A. (a) 173 -
Construtora Montechi Ltda. - 119
Atual Construtora e Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. - 82

11.686 24.982
Passivo 31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores
Rialma Construções e Incorporações S.A. (a) 43 5.564
Construtora Montechi Ltda. (a) 1 -
Atual Construtora e Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. - 1.968
Contas a pagar às partes relacionadas
Rialma Administração e Participações S.A. (b) 26.330 93.138
Centrais Construções Pesadas S.A. (a) 1.451 -
Rialma Construções e Infraestrutura S.A.(a) 2 -
Dividendos a pagar
Rialma Administração e Participações S.A. (b) 48.073 10.732

75.900 111.402
(a) Até a emissão destas demonstrações contábeis, os saldos entre partes relacionadas foram inte-
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gralmente liquidados. (b) Em 31 de janeiro de 2022 a Argo Energia Empreendimentos e Participações 
S.A. efetuou pagamento de R$ 64.758 à Rialma Administração e Participações S.A., por conta e 
ordem da Companhia, referente a dividendos e outros passivos devidos a Rialma Administração e 
Participações S.A. A partir desta data o referido montante passou a ser devido à Argo Energia Empre-
endimentos e Participações S.A 
21.1 Remuneração de pessoal-chave da Administração: Não foram pagas pela Companhia, nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, remuneração ao pessoal chave da Adminis-
tração conforme deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 01 de setembro de 2021 e 20 
de março de 2020. 22. Eventos subsequentes: Em 19 de abril de 2022 a Argo Energia Empreendi-
mentos e Participações S.A. aprovou a realização de aumento de capital com a utilização dos créditos 
descritos na nota 21(ii). 

Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças 
Thiago Borges Martins - Controller – CRC/RJ 116409/O

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e aos Acionistas Argo IV Transmissão de Energia S.A. (anteriormente 
denominada Rialma Transmissora de Energia III S.A.) Brasília - DF. Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Argo IV Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), que com-
preendem 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 notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

posição patrimonial e financeira da Companhia 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 contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Ênfase – Reapresentação das demonstrações contábeis: Chama-
mos atenção à nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis que foram alteradas e estão 
sendo reapresentadas para refletir a correção de erro na mensuração do ativo contratual de 
concessão apresentado nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e respectivos valores correspondentes, conforme descrito na referida 
nota explicativa. Em 29 de janeiro de 2022, emitimos relatório de auditoria sem modificação 
de opinião sobre as demonstrações contábeis da Companhia, que ora estão sendo reapre-
sentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as referidas 
demonstrações contábeis e seus valores correspondentes ao exercício anterior foram ajusta-
das de forma retrospectiva. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-

de ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; 
e • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

Brasília, 20 de maio de 2022.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. 
CRC-SP015199/O

Alexandre Dias Fernandes
Contador
CRC DF-012460/O-2

Quinta-feira, 26/05/2022.

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

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

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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