DocuSign Envelope ID: C99D2B33-6262-436E-A21D-5F63C8C42816

TRANSENERGIA
GOIÁS S.A.
CNPJ: 10.997.345/0001-15
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021: 1. Histórico: A Transenergia Goiás S/A, sociedade de propósito específico
de capital fechado, constituída em 08 de julho de 2009, celebrou, em 19 de novembro de 2009, o Contrato de Concessão
nº. 028/2009, para construção, operação e manutenção das Instalações de Transmissão relativas ao Lote K do Leilão nº.
009/2009 – ANEEL, LT’s de 230 kV Serra da Mesa - Niquelândia e Niquelândia - Barro Alto, pelo período de concessão
de 30 (trinta) anos. O prazo para a efetiva implantação do empreendimento, conforme previsto na Cláusula Segunda do
referido Contrato de Concessão, era de 20 (vinte) meses, contados após a assinatura do instrumento, prazo este que
não pôde ser atingido por circunstâncias completamente alheias à vontade da administração desta Companhia, sendo a
principal delas as dificuldades havidas no âmbito do processo de obtenção do licenciamento ambiental relativo ao trecho
Serra da Mesa – Niquelândia, cuja Licença de Instalação n°. 1095/2015 somente foi emitida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em 15 de dezembro de 2015. O trecho Niquelândia – Barro
alto, foi energizado e liberado para operação comercial no dia 01 de julho de 2016. Em 2017 foi finalizada a construção
do trecho Serra da Mesa – Niquelândia, sendo o mesmo energizado no dia 27 de setembro de 2017. No final de 2015,
após a aprovação da ANEEL, do CADE e do DEST (atual SEST), a estrutura societária da Companhia ficou com a seguinte composição acionária: Furnas Centrais Elétricas S/A (“Furnas”), com 99,0% de participação; e J. Malucelli Energia
S/A, com 1,0%. Em 30 de dezembro de 2020, os acionistas Furnas Centrais Elétricas S.A. e J. Malucelli Energia S.A.
firmaram um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças para aquisição da participação integral de 1%
pertencente à J. Malucelli, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a operação efetivada na data do
depósito bancário, que ocorreu em 05 de fevereiro de 2021.
2. Desempenhos: 2.1. Desempenho Econômico Financeiro (R$ Mil exceto EBITDA)
Dados Econômico-financeiros
2021
2020
2019
Receita Operacional Bruta (R$ mil)
27.203
15.652
18.013
Receita Operacional Líquida (R$ mil)
25.643
14.577
17.112
Resultado Financeiro (R$ mil)
604
485
1.071
Lucro do Exercício (R$ mil)
16.470
9.806
6.800
Ativo Total (R$ mil)
157.817
141.789
134.821
Patrimônio Líquido (R$ mil)
146.917
130.448
120.642
EBITDA
65,98%
69,53%
38,45%
No exercício de 2021 foram feitos acertos referentes ao estoque de peças sobressalentes, com base na revisão
conceitual preconizadas nas determinações da CVM sobre o Ativo de Contrato e estoques. Estes ajustes de MR$
2.300 tiveram impacto direto no resultado da empresa na rubrica de serviços de terceiros. No exercício de 2021 houve
uma revisão nas despesas de seguros, que em 2020 foram integralmente registradas no resultado, porém, em 2021,
mesmo os valores não sendo muito significativos, os registros foram efetuados em função da vigência das apólices.
Este fato resultou em um aumento no resultado de 2021 de MR$ 92, com impacto direto no EBITDA. No exercício
de 2020 foram feitas diversas reversões de provisões que resultaram em um aumento do resultado daquele ano em
MR$ 1.300, principalmente relacionadas a impostos. Em 2021 não houve necessidade destas reversões. A receita
operacional bruta teve uma elevação significativa. A variação do IPCA nos 12 meses que antecederam o reajuste da
RAP para o Ciclo junho 2021-maio 2022 foi de 8,06%. Além deste reajuste anual da RAP, a ANEEL concedeu também
um reajuste de 2,42%, referente a Revisão Tarifária Quinquenal prevista no Contrato de Concessão. Esta revisão
deveria ter ocorrido no Ciclo junho 2020-maio 2021. Entretanto, devido a Pandemia Covid 19, foi adiada. Juntos, o
reajuste acumulado da RAP foi de 10,67% frente o IPCA acumulado de 4,52% no ano 2020. Para 2022, considerando
as projeções oficiais até então divulgadas, o reajuste da RAP para o Ciclo junho 2022-maio 2023 deverá ficar abaixo
de 10,06%, que foi IPCA acumulado no ano de 2021. 2.2. Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31
de dezembro de 2021 é de R$ 112.000.000, (cento e doze milhões de reais) representado por 112.000.000 ações
ordinárias, sem valor nominal.
31/12/2021
31/12/2020
Quantidade de % do
Quantidade de
% do
Acionistas
ações ordinárias capital
Valor
ações ordinárias capital
Valor
Furnas - Centrais
Elétricas S.A.
112.000.000
100 112.000.000,00
110.880.000
99 110.880.000,00
J.Malucelli Energia S.A
1.120.000
1
1.120.000,00
Total
112.000.000
100 112.000.000,00
112.000.000
100 112.000.000,00
Em razão da impossibilidade de subscrição e integralização das ações pela acionista J. Malucelli Energia, as partes,
de modo a possibilitar a implantação do empreendimento, firmaram, no dia 05 de novembro de 2014, o Instrumento
Particular de Doação, por meio do qual a J. Malucelli Energia doou 2.875.500 de suas ações. A eficácia do referido
instrumento dependia da anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST (atual SEST) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE. Após a manifestação favorável das referidas instituições, em 21 de dezembro de 2015, as 2.875.500 ações
de titularidade da J. Malucelli foram transferidas para Furnas. No final de 2020, os acionistas Furnas Centrais Elétricas
S.A. e J. Malucelli Energia S.A. firmaram um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças pelo qual Furnas
adquiriu a participação integral de 1% pertencente à J. Malucelli pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esta
operação foi concluída em 05 de fevereiro de 2021. Atualmente, Furnas Centrais Elétricas detém 100% da do Capital
Social da Companhia. Em conjunto, as duas empresas passaram a adotado todos os procedimentos necessário para
a Incorporação da TGO por Furnas.
2.3. Desempenho Operacional:
O gráfico abaixo sintetiza o histórico de disponibilidade de energia da Transenergia Goiás S.A., para com o Sistema
Interligado Nacional. Em 2021, como é possível verificar, ocorreu um desligamento no mês de agosto. Este evento foi
necessário para que houvesse manutenção corretiva de chaves e fazer alinhamento da SC’s 7541 e 7543.

3. Assuntos Relevantes: Temos como pontos relevantes em 2021, a continuação das demandas onde figuram como
partes a ANEEL e a TGO, no Processo iniciado em 14.11.2019. Em 16 de dezembro de 2019, foi expedido o mandado
de intimação à ANEEL. Em 17 de dezembro de 2019, o mandado de intimação foi devolvido cumprido. Na mesma data,
a ANEEL apresentou manifestação dando ciência acerca da decisão proferida que deferiu o pedido de tutela de urgência, requerendo, porém, a renovação da intimação após o oferecimento de garantia em juízo. Em 20 de dezembro de
2019, a TGO apresentou manifestação juntando a apólice de seguro garantia judicial, em garantia do juízo, no valor do
débito principal, acrescido de 30%, totalizando o montante de R$ 4.550.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais). A Companhia mantém no Paraná Banco uma aplicação financeira oferecida como cobertura colateral do
seguro de garantia judicial contratado, em favor da Seguradora Junto S.A, para cobertura do processo movido contra a
ANEEL. Esta aplicação está lançada na contabilidade como caixa de uso restrito, tendo como saldo o valor de R$
4.857.209,70 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) em 31 de dezembro de 2021. Sua
remuneração é de 115% a.a., da variação do CDI. Em 10.04.2021, foi proferido despacho intimando a TRANSENERGIA
GOIÁS S.A. para especificar qual a área de atuação e/ou especialidade atenderia aos requisitos para elaboração de
laudo técnico. Em 29.04.2021, a TGO protocolou petição reiterando a produção de prova técnica simplificada, mediante Parecer Técnico-Regulatório juntado aos autos, com a inquirição do especialista em juízo, e indicando, caso necessário, a área de atuação para produção de perícia judicial por especialista em regulação do setor elétrico brasileiro e,
subsidiariamente, especialista em engenharia com experiência em segmentos de infraestrutura, especialmente em
gestão de obras de transmissão de energia elétrica. Em 06.05.2021, os autos foram conclusos para despacho. A Companhia segue aguardando decisão judicial. Em 22.10.2021, a TGO protocolou manifestação apresentando o endosso
de renovação do seguro-garantia judicial para manutenção dos efeitos da tutela de urgência deferida, requerendo, ao
final, o deferimento do pedido de produção de prova técnica simplificada e o julgamento de integral procedência da ação
judicial. Em 29.10.2021 a TGO impetrou nova Ação Judicial contra a ANEEL pedindo a recontabilização dos descontos
aplicados à título da Parcela Variável por Atraso – PVA. Ação judicial proposta pelo rito ordinário para anular a aplicação
da penalidade administrativa Parcela Variável por Atraso – PVA à TGO, não revisada por meio do Despacho nº
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
Ativo
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
16.826
11.707
Concessionárias e permissionárias
5
1.233
1.163
Contas a receber (ativo de contrato)
7
12.582
11.582
Impostos a recuperar
1
19
Outros créditos
319
16
Total do ativo circulante
30.961
24.487
Ativo não circulante
Contas a receber (ativo de contrato)
7
117.184
105.326
Caixa restrito
6
4.857
4.689
Outros créditos
7
6
Imobilizado
8
4.793
7.263
Intangível
8
15
18
Total do ativo não circulante
126.856
117.302
Total do ativo
157.817
141.789
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
9
863
1.423
Impostos e contribuições sociais
220
210
Provisões operacionais
1.177
Encargos setoriais
297
275
Outras contas a pagar
188
216
Total do passivo circulante
1.568
3.301
Passivo não circulante
Provisão para litígios
10
1.261
725
Tributos diferidos
11
8.071
7.315
Total do passivo não circulante
9.332
8.040
Patrimônio líquido
Capital social
12.a
112.000
112.000
Prejuízos acumulados
(8.669)
(25.138)
Total do patrimonio líquido sem AFAC
103.331
86.862
Adiantamentos para futuro aumento de
capital
12.d
43.586
43.586
Total do patrimônio líquido
146.917
130.448
Total do passivo e patrimônio líquido
157.817
141.789
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos resultados Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida
14
25.643
14.577
Custo de operação e manutenção
15
(5.668)
(2.802)
Lucro bruto
19.975
11.775
Despesas gerais e administrativas
16
(3.056)
(1.651)
Resultado financeiro líquido
17
604
485
Resultado antes dos impostos
17.523
10.609
Imposto de renda e contribuição social
11.c
(1.053)
(803)
Lucro líquido do exercício
16.470
9.806
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras .

2.263/2021-SCT/ANEEL, a fim de que os valores cobrados sejam recontabilizados e restituídos à concessionária. Em
29.10.2021, foi ajuizada ação pelo rito ordinário para questionar os descontos aplicados à título da Parcela Variável por
Atraso – PVA, sendo os autos distribuídos originariamente à 22ª Vara Federal do Distrito Federal. Em 10.11.2021, foi
proferido despacho pelo Juízo da 22ª Vara Federal determinando a remessa dos autos ao Juízo da 16ª Vara Federal,
considerando o pedido de distribuição por dependência em razão do Processo nº 1038158-63.2019.4.01.3400. Em
15.12.2021, os autos foram conclusos para despacho. Na mesma data, foi proferido despacho que determinou a citação
da ANEEL. Adicionalmente, ao longo de 2021 a Companhia continuou cumprindo regularmente as condicionantes definidas no licenciamento ambiental expedido pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Quanto a Pandemia do COVID 19 e seus efeitos, a Companhia ao longo do ano de 2021, manteve
a mesma sistemática de trabalho home office adotado no ano de 2020. Nessa linha, segue acompanhando atentamente o ritmo da vacinação no país e, principalmente nas regiões onde atua, e acredita nos impactos positivos que trará para
a economia nacional e seus reflexos na nossa atividade. Nesta linha, a Companhia entende que no segundo trimestre
de 2022 poderá retornar às suas atividades normais e trabalho presencial. 4. Base de Preparação e Mensuração: As
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das Companhias por Ações e normas e
procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021. As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas bases de
avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente,
recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores
duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências.
4.1. Ativo de contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como prestador de serviço.
O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraestrutura)
usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura durante o prazo de concessão. O
contrato de concessão não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos.
É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao
Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura
para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do
fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente,
à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da
passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos
de caixa futuros. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do
valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua
prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de
caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem
pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos nessa
infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementação da infraestrutura, atividade executada
durante a fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações
de desempenho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos
custos das obras relacionadas à formação desse ativo através dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados nos ativos de concessão, são registrados na rubrica “Implementação
da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação de
outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração dos ativos
de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circulante. Quando a
concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos
parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. 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 instalações. A taxa aplicada ao
ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 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. 4.2. Remensuração do Ativo de contrato: As concessões de transmissão da Companhia são
classificadas como ativos contratuais. Conforme apresentado na nota 3.4, a Companhia remensurou seus ativos de
transmissão e reapresentou seus saldos comparativos. A reapresentação seguiu as orientações do Oficio SEP CVM
04/2020 que alterou significativamente as premissas de mensuração dos ativos contratuais da Companhia. As principais
premissas para mensuração do ativo contratual da transmissão seguem abaixo sumarizados: • Receita RAP estipulada
no contrato de concessão; • Curva de investimento previsto anexado ao contrato de concessão, taxa de depreciação
considerada no contrato de concessão; • Taxa de retorno implícita do contrato obtida após a precificação das margens
pelo fluxo de RAP esperado no momento da renovação ou celebração contratual em comparação ao fluxo de investimento esperado ou realizado; • Identificação das margens. As margens identificadas refletem a estratégia definida pela
Companhia para cada concessão, e variam em função de vários fatores de negócio, à época de cada contrato impactam
na formação do ativo de contrato. Todavia, independente das margens, os custos são auferidos diretamente no resultado sem constituição de ativo; • Parcela variável como critério de risco utilizando o histórico. As principais premissas
foram estabelecidas substancialmente considerando: • TIR implícita - Taxa de retorno implícita do contrato obtida após
a precificação das margens pelo fluxo da RAP esperado no momento da celebração contratual em comparação ao fluxo
de investimento esperado ou realizado; • Margens - As precificações das margens são obtidas a partir da rentabilidade
mínima esperada pela Companhia acrescida de risco de ineficiência na margem de construção e risco de penalidade
variável na margem de operação e manutenção; • Receitas anuais permitidas conforme previsão de cada contrato de
concessão; • Previsão de indenização de eventual saldo residual após o encerramento do prazo contratual da concessão.
A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte
através de valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante
o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS),
conforme contrato, e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão
disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, esta, a ser recebida
diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto para um período de 30 anos, cujos
critérios de pagamento ainda serão definidos pelo poder concedente. A atualização monetária do ativo contratual é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada projeto e que é obtida após a alocação das margens de
construção e de operação. A movimentação destes ativos no período findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 está
apresentada como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
115.135
Atualizações - Receita financeira
4.869
Receita financeira contratual
10.717
Ajuste de mensuração
(2.367)
Recebimentos
(11.446)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
116.908
Atualizações - Receita financeira
12.615
Receita financeira contratual
11.396
Ajustes RTP e ciclos anuais
416
Recebimentos
(11.569)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
129.766
Segregação entre Circulante e não circulante
31/12/2021
31/12/2020
(Reapresentado)
Ativo circulante
12.582
11.582
Ativo não circulante
117.184
105.326
Total
129.766
116.908
Realização contratual
31/12/2021
Ativo de Contrato - RAP
54.508
Ativo de contrato - Indenização
75.258
Total
129.766
5. Auditores Independentes: Nos termos da Instrução CVM nº. 308/99, destacamos que a Companhia mantém contrato
de auditoria externa com a Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes, para a prestação de serviços de auditoria
de suas demonstrações contábeis, bem como para a revisão de informativos contábeis e em atendimento às exigências
do Órgão Regulador, ANEEL. A política de atuação da Companhia, quanto à contratação de serviços não relacionados
à auditoria junto à empresa de auditoria, se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor
independente. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. A Administração. João Cursino Neto - Diretor AdministrativoFinanceiro; Antonio Dirceu Guimarães Machado - Diretor Técnico.

Demonstração dos resultados abrangentes Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
16.470
9.806
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado abrangente do exercício
16.470
9.806
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Adiantamento
Lucros /
Capital para futuro au- Prejuízos
social mento de capital acumulados Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2019
112.000
43.586
(34.944) 120.642
Lucro líquido do exercício
9.806 9.806
Saldo em 31 de
dezembro de 2020
112.000
43.586
(25.138) 130.448
Lucro líquido do exercício
16.470 16.470
Saldo em 31 de
dezembro de 2021
112.000
43.586
(8.668) 146.918
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
17.523
10.609
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Pis e Cofins diferidos
(364)
(61)
Remuneração do ativo de contrato
(24.871) (12.661)
Depreciação/amortização Aumento (redução) nos
ativos e passivos operacionais
13
13
Contas a receber (ativo de contrato), líquido
12.012
10.889
Concessionárias e permissionárias
(70)
(46)
Impostos a recuperar
18
59
Outros créditos
(303)
276
Fornecedores
(560)
(1.280)
Impostos e contribuições sociais
434
(465)
Provisões operacionais
(1.177)
(9)
Provisão para litígios
536
(786)
Outras contas a pagar
(7)
(721)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(357)
(318)
Caixa líquido consumido (gerado) pelas
atividades operacionais
2.827
5.499
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adição/baixa de imobilizado/intangível
2.460
(2.825)
Aumento ou redução em caixa e equivalente de caixa
com uso restrito
(168)
(4.689)
Caixa líquido consumido (gerado) pelas
atividades de investimento
2.292
(7.514)
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
5.119
(2.015)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
11.707
13.722
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
16.826
11.707
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
5.119
(2.015)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do valor adicionado Exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020
RECEITA
Receita
27.203
16.301
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custo
(5.668)
(2.802)
Serviços
(407)
(501)
Depreciação
(13)
(12)
VALOR ADICIONADO BRUTO
21.115
12.986
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receita financeira
604
494
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
21.719
13.480
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
1.507
1.480
Outros benefícios
179
168
FGTS
104
94
1.790
1.742
Tributos
Federais
2.614
1.880
Municipais
10
2.614
1.890
Remuneração do capital próprio
Alugueis
49
33
Juros
12
9
Outros
784
845
42
Lucro líquido do exercício
16.470
9.806
TOTAL
21.719
13.480
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1. Informações gerais: A Transenergia Goiás S.A. (“Companhia”) foi constituída em 8 de julho de 2009 e está situada na Rua do Carmo nº 6 salas 909 a 912,
na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A Companhia é uma
Companhia de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a exploração
de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados
mediante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão
e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1.1 Da concessão:
A Companhia foi constituída a partir do Consórcio Transenergia, vencedor do
Lote K do leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 001/2009.
O Lote K tinha prazo de construção de até 20 meses, contados a partir da assinatura do Contrato de Concessão, ou seja, julho de 2011. Porém, ocorreu significativo atraso na obtenção da licença ambiental de responsabilidade do IBAMA, que somente foi emitida em 15 de dezembro de 2015. O trecho Niquelândia
- Barro Alto foi liberado para operação comercial em 1º de julho de 2016, o trecho
Serra da Mesa - Niquelândia foi energizado no dia 27 de setembro de 2017. Em
19 de novembro de 2009, foi assinado o Contrato de Concessão n° 028/2009
- Instalação de transmissão de rede básica pelo prazo de 30 anos, para implantação, operação e manutenção das seguintes instalações de transmissão, no
Estado de Goiás: a. Entrada de linha da Subestação (SE) Serra da Mesa 230
kV: localizada no município de Minaçu - GO. b. Duas entradas de linha da Subestação (SE) Niquelândia 230 kV: localizada no município de Niquelândia - GO.
c. Entrada de linha da Subestação (SE) Barro Alto 230 kV: localizada no município Barro Alto - GO. d. Linha de Transmissão 230 kV Serra da Mesa - Nique-
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lândia: em circuito simples, com extensão aproximada de 100 km, atravessando
os municípios de Minaçu, Colinas do Sul e Niquelândia. e. Linha de Transmissão
230 kV Niquelândia - Barro Alto: em circuito simples, com extensão aproximada
de 88 km, atravessando os municípios de Niquelândia e Barro Alto. A prestação
do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à Transmissora da Receita Anual Permitida (RAP) a ser auferida a partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. Conforme
a Resolução Homologatória nº 2.895/2021, emitida pela ANEEL, o valor anual
definido para a Receita Anual Permitida “RAP” é de R$ 14.292, incluindo os
impostos reembolsáveis. Essa receita será corrigida anualmente no mês de
julho pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos
da cláusula sexta do Contrato de Concessão. Além disso, a ANEEL procederá
à revisão da RAP, durante o período da concessão, em intervalos periódicos de
cinco anos, contados do primeiro mês de julho subsequente à data da assinatura do Contrato de Concessão. O recebimento da RAP será linear durante a
concessão e sem decréscimo, considerando que não há previsão de alteração
do rol de prestação de serviços da Transmissora, bem como de redução de
instalações de transmissão sob a responsabilidade desta que, porventura, possa justificar a diminuição da receita a ser percebida. Em março de 2017, a
Companhia recebeu a notificação nº 005.160/2017-0 do Tribunal de Contas da
União, referente ao processo de fiscalização do tipo relatório de auditoria, onde
se busca fiscalizar as obras de implantação das linhas de transmissão LT 230kV
entre os municípios de Serra da Mesa – Niquelândia e Niquelândia – Barro Alto,
todos no Estado de Goiás, bem como das subestações associadas. Em 14 de
novembro de 2019 impetrou ação judicial contra a ANEEL em função do indeferimento do pedido de excludentes de responsabilidade/recomposição do prazo de outorga e aplicação de multa administrativa no valor de R$ 3,5 milhões
(Despacho ANEEL nº 2.937/2019 e Despacho ANEEL nº 2.939/2019). Em 16
de dezembro de 2019, foi expedido o mandado de intimação à ANEEL. Em 17
de dezembro de 2019, o mandado de intimação foi devolvido cumprido. Na
mesma data, a ANEEL apresentou manifestação dando ciência acerca da decisão proferida que deferiu o pedido de tutela de urgência, requerendo, porém,
a renovação da intimação após o oferecimento de garantia em juízo. Em 20 de
dezembro de 2019, a TGO apresentou manifestação juntando a apólice de
seguro garantia judicial, em garantia do juízo, no valor do débito principal, acrescido de 30%, totalizando o montante de R$ 4.550.000,00 (vide nota 6). Em
17.01.2020, foi interposto recurso de agravo de instrumento perante o TRF da
1ª Região, redistribuído por prevenção à Des. Federal Daniele Maranhão Costa.
Na mesma data, os autos foram conclusos para decisão. Em 28.02.2020, foi
proferida decisão negando o pedido de efeito suspensivo formulado pela ANEEL. Na mesma oportunidade, a Des. Relatora determinou a intimação da TGO
para apresentar contrarrazões ao recurso. Em 10.03.2020, a ANEEL interpôs
agravo interno contra a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo. Em
23.03.2020, a TGO protocolou suas contrarrazões conjuntas ao agravo interno
e ao agravo de instrumento. Em 26.06.2020, os autos foram conclusos para
relatório e voto. No momento, a Companhia segue aguardando decisão judicial.
Em 29.10.2021, foi ajuizada ação pelo rito ordinário para questionar os descontos aplicados à título da Parcela Variável por Atraso – PVA, sendo os autos
distribuídos originariamente à 22ª Vara Federal do Distrito Federal. Em
10.11.2021, foi proferido despacho pelo Juízo da 22ª Vara Federal determinando a remessa dos autos ao Juízo da 16ª Vara Federal, considerando o pedido
de distribuição por dependência em razão do Processo nº 103815863.2019.4.01.3400. Em 15.12.2021, os autos foram conclusos para despacho.
Na mesma data, foi proferido despacho que determinou a citação da ANEEL. 2.
Base de preparação e mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na
Lei das Companhias por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou os
pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que estavam
em vigor em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações financeiras foram
preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção dos
instrumentos financeiros não derivativos. As demonstrações financeiras foram
elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo
e pelo método de ajuste a valor presente, recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores
duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras
provisões, inclusive para contingências. As demonstrações financeiras da Companhia foram autorizadas a serem emitidas pela Administração em 24 de janeiro de 2022. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras , e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas
utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.1. Moeda funcional: As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de
apresentação da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas
e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras , a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das
políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas
e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente. 2.3. Avaliação de instrumentos financeiros:
A Companhia faz uso de técnicas de avaliação que incluem informações que
não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo
de determinados tipos de instrumentos financeiros. 2.4. Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadas à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resultados tributáveis
futuros. Em virtude da natureza de longo prazo e da complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes
futuros na receita e despesa de impostos já registradas. A Companhia constitui
provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que
atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável.
Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla variedade de
assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 2.5. Mudanças nas principais políticas contábeis: 2.5.1 Novas normas, alterações e interpretações ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de
emissão destas demonstrações financeiras , estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotá-las, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações
ao CPC 26 (R1) e IAS 8 - Definição de Omissão Material: Em outubro de 2018,
o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 - Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão
14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição declara que: “a informação é material se sua
omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propósito
geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade.” Não é esperado que
essas alterações tenham impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 3. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou
as principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos
os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras . 3.1. Apuração
do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil
de competência. A receita de venda de energia é reconhecida no resultado
quando todos os riscos significativos e benefícios inerentes aos produtos são
transferidos para o comprador. A receita pela prestação de serviços é reconhecida no resultado tendo como base a etapa de execução dos serviços realizados
até a data-base do balanço, de acordo com a porcentagem do total de serviços
a serem realizados, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente. Uma receita não é reconhecida
se há uma incerteza significativa na sua realização. 3.2. Caixa e equivalentes
de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender
aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros
propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de
caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a
contar da data da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários: Destinam-se à contabilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos
valores a receber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional
do Sistema Elétrico - ONS, por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. Foi
constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração
para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com parcelas em atraso. 3.4. Ativo de contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua como
prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou melhora
a infraestrutura (serviços de implementação de infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura durante o
prazo de concessão. O contrato de concessão não transfere ao concessionário
o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista
apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos,
sendo os bens revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a
prestação dos serviços públicos em nome do Poder Concedente, nas condições
previstas no contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na medida
em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do
projeto, porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação
da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Mensalmente, à
medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo
de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfação da obrigação
de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada além da
passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja recebido.
Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de
contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do
valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua
mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de
caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público
de transmissão aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos
nessa infraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizáveis
(bens reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final
do contrato de concessão. A implementação da infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e
manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação desse ativo através dos
gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da

infraestrutura efetuados nos ativos de concessão são registrados na rubrica
“Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação de outra obrigação de
desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de
remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo
não circulante. Quando a concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros
os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, conforme
contraprestação dos serviços. 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 instalações. A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de desconto que melhor
representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios
específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo
de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de concessão.
Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 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. 3.5. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação ocorrer nos próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos:
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com
as normas previstas no ICPC 08 (R1), as quais determinam que os dividendos
propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. O estatuto social da Companhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à
Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no
curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes
ao mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional”
no patrimônio líquido. No exercício de 2021 o lucro líquido anual foi integralmente absorvido pelo prejuízo acumulado, desta forma não foi constituída a provisão
para distribuição dos dividendos. 3.7. Provisão para redução ao provável
valor de recuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados
a cada encerramento de exercício para identificação de eventual indicação de
redução no seu valor de recuperação dos ativos (impairment). Os ativos são
considerados irrecuperáveis quando existem evidências de que um ou mais
eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações
financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações
monetárias sobre dívidas. 3.9. Tributação e encargos regulatórios: Conforme
facultado pela legislação tributária, a Companhia optou pela tributação pelo
lucro presumido. Sendo assim, o imposto de renda e da contribuição social, são
apurados considerando a presunção de 8% sobre o recebimento trimestral para
o imposto de renda e a presunção de 12% sobre os recebimentos relacionados
ao faturamento, para a apuração da contribuição social. O imposto de renda é
calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de
10% para os lucros que excederem R$ 240 mil no período de 12 meses, reconhecidos pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro é
calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado, reconhecidos pelo
regime de competência. As antecipações ou valores passíveis de compensação
são demonstradas no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além do Imposto de Renda e da Contribuição Social,
a receita de prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes
impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Programa de Integração Social - PIS à alíquota de 3,65%. • Taxa de Fiscalização de Serviços de
Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada pelos Despachos emitidos pela ANEEL.
• As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de transmissão de
energia elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de
sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento
do setor elétrico, conforme Lei nº 9.991/00, Resolução Normativa Aneel nº
504/12 e Resolução Normativa ANEEL nº929 e 30 de março de 2021. Esses
encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de
transmissão na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos
para todas as diferenças tributárias temporárias. 3.10. Ajuste a valor presente
de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de
curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente.
O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de
caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas,
despesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com
o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de
exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas
e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 3.11. Demonstrações dos fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada
pelo método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.12.
Demonstração do valor adicionado: As demonstração do valor adicionado
foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 3.13. Instrumentos financeiros: Os instrumentos
financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se
torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria
ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados
no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de
balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação
de ativos e passivos financeiros. a) Ativos financeiros não derivativos: Os
principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, ativo financeiro indenizável, e contas a receber. b) P assivos
financeiros não derivativos: Os principais passivos financeiros reconhecidos
pela Companhia são: fornecedores, empréstimos e demais contas a pagar. Após
reconhecimento inicial, os passivos financeiros são mensurados pelo custo
amortizado através do método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização
monetária e variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. O saldo de empréstimos é classificado como passivo financeiro não mensurado ao valor justo e reconhecidos pelo seu custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos. O saldo de fornecedores de bens e
serviços necessários às operações da Companhia, cujos valores são reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data dos balanços.
8. Imobilizado e intangível
Composição do Imobilizado
Imobilizado - R$ Mil
Ativo Imobilizado em Serviço
Administração
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Ativo Imobilizado em Curso
Administração
Terrenos
Operacional
Material em depósito
A ratear
Outros
Total do Imobilizado
Composição do Intangível

Estes saldos também são classificados como passivo financeiro reconhecido
pelo custo amortizado. c) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros:
Um ativo financeiro é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do
ativo expirarem e/ou quando a Companhia transferiu os seus direitos de receber
fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os
fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de
um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos
os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu, nem reteve
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu
o controle sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação
for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados,
essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. d) A tivos e passivos
financeiros derivativos: A Companhia não mantém ativos ou passivos financeiros derivativos e não identificou contratos com características de derivativos
embutidos separáveis. 3.14. Reapresentação da segregação de ativo circulante e não circulante do Ativo de Contrato
31/12/2020
Ajuste
31/12/2020
Reapresentado
Ativo circulante
6.464
5.118
11.582
Ativo não circulante
110.444
(5.118)
105.326
Total
116.908
116.908
No exercício de de 2021 a empresa reclassificou os valores do Ativo de
Contrato referentes a segregação entre curto e longo prazo para melhor
apresentação.
4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021
31/12/2020
Bancos conta movimento
23
22
Aplicação financeira - BB Fundos
16.803
11.685
Total
16.826
11.707
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras referentes ao BB Fundos de Investimentos foram remuneradas à taxa de 2,6412%,
nos últimos 12 meses. 5. Concessionárias e permissionárias: Refere-se à
apuração do valor a receber dos usuários do sistema de transmissão informado mensalmente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os quais
possuem seguro garantia.
31/12//2021
31/12/2020
Concessionárias e Permissionarias
1.191
1.101
Concessionárias e Permissionarias - Furnas Centrais Elétricas S/A
42
62
Total
1.233
1.163
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente.
A Administração entende que não é necessária a contabilização da provisão
para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso
de não pagamento à Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar
à ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao
contrato de constituição de garantia ou carta-fiança bancária. 6. Caixa de uso
restrito: O saldo de R$ 4.857 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 4.689 em 31
de dezembro de 2020) refere-se à aplicação financeira no Paraná Banco oferecido como cobertura colateral do Seguro de Garantia Judical contratado pela
Empresa junto a Seguradora Junto S.A, para cobertura do processo movido
contra a ANEEL - vide nota 1.1. A aplicação financeira de títulos em renda fixa
do Paraná Banco foi remunerada à taxa de 103% a.a., da variação do Certificado
de Depósito Interbancário – CDI, para o período de 03/12/2021 a 24/11/2023 a
remuneração será de 115% a.a., da variação do CDI. 7. Ativo de contrato: As
concessões de transmissão da Companhia são classificadas como ativos contratuais. Conforme apresentado na nota 3.4, a Companhia remensurou seus ativos
de transmissão e reapresentou seus saldos comparativos. A reapresentação seguiu as orientações do Oficio SEP CVM 04/2020 que alterou significativamente
as premissas de mensuração dos ativos contratuais da Companhia. As principais
premissas para mensuração do ativo contratual da transmissão seguem abaixo
sumarizados: • Receita RAP estipulada no contrato de concessão; • Curva de
investimento previsto anexado ao contrato de concessão, taxa de depreciação
considerada no contrato de concessão; • Taxa de retorno implícita do contrato
obtida após a precificação das margens pelo fluxo de RAP esperado no momento
da renovação ou celebração contratual em comparação ao fluxo de investimento
esperado ou realizado. • Identificação das margens. As margens identificadas
refletem a estratégia definida pela Companhia para cada concessão, e variam
em função de vários fatores de negócio, à época de cada contrato impactam na
formação do ativo de contrato. Todavia, independente das margens, os custos
são auferidos diretamente no resultado sem constituição de ativo. • Parcela variável como critério de risco utilizando o histórico. As principais premissas foram
estabelecidas substancialmente considerando: • TIR implícita - Taxa de retorno
implícita do contrato obtida após a precificação das margens pelo fluxo da RAP
esperado no momento da celebração contratual em comparação ao fluxo de
investimento esperado ou realizado. • Margens - As precificações das margens
são obtidas a partir da rentabilidade mínima esperada pela Companhia acrescida
de risco de ineficiência na margem de construção e risco de penalidade variável
na margem de operação e manutenção. • Receitas anuais permitidas conforme
previsão de cada contrato de concessão. • Previsão de indenização de eventual
saldo residual após o encerramento do prazo contratual da concessão. A infraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois
fluxos de caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber garantidos pelo
poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo
da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador
Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão
disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do
prazo da concessão, esta, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou
para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base
nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento
previsto para um período de 30 anos, cujos critérios de pagamento ainda serão
definidos pelo poder concedente. A atualização monetária do ativo contratual
é reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada projeto e que
é obtida após a alocação das margens de construção e de operação. A movimentação destes ativos no período findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
está apresentada como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
115.135
Atualizações - Receita financeira
4.869
Receita financeira contratual
10.717
Ajuste de mensuração
(2.367)
Recebimentos
(11.446)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
116.908
Atualizações - Receita financeira
12.615
Receita financeira contratual
11.396
Ajustes RTP e ciclos anuais
416
Recebimentos
(11.569)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
129.766
Segregação entre Circulante e não circulante
31/12/2021
31/12/2020
(Reapresentado)
Ativo circulante
12.582
11.582
Ativo não circulante
117.184
105.326
Total
129.766
116.908
Realização contratual
31/12/2021
Ativo de Contrato - RAP
54.508
Ativo de contrato - Indenização
75.258
Total
129.766

Valor
Bruto em
31/12/2020

Baixas

81
53
28

(12)
(3)
(9)

-

-

-

69
50
19

(33)
(29)
(4)

36
21
15

45
23
22

634
634
6.584
5.555
1.239
(210)
7.299

(2.473)
(2.696)
223
(2.485)

-

25
25
25

1.239
(1.239)
-

634
634
4.123
4.123
4.826

(33)

634
634
4.123
4.123
4.793

634
634
6.584
5.555
1.239
(210)
7.263

Valor
Bruto em
31/12/2020

Ajustes Adição Transferência

(13)
(13)
(13)

Valor
Valor
Valor
Bruto em Depreciação Líquido em Líquido em
31/12/2021 Acumulada 30/12/2021 31/12/2020

Valor
Valor
Valor
Bruto em Amortização Líquido em Líquido em
31/12/2021 Acumulada 30/12/2021 31/12/2020

Intangível - R$ Mil
Baixas
Ajustes Adição Transferência
Ativo Intangível em Serviço
Administração
10
10
5
15
10
Softwares
10
10
5
15
10
Ativo Intangível em Curso
Administração
12
12
(12)
8
Softwares
12
12
(12)
8
Total do Ativo Intangível
22
22
(7)
15
18
Total Imobilizado e Intangível
7.321
(2.485)
(13)
25
4.848
(40)
4.808
7.281
A Companhia adquiriu, em 2015, lotes de terrenos contíguos à faixa de servidão no valor de R$ 634, em função de falha nos registros cartorários e de informações de georreferenciamento, sendo tais terrenos incorporados ao ativo imobilizado administrativo. A Companhia impetrou Ação de Reparação dos Danos
causados junto à Justiça Estadual em face do escritório contratado à época para a execução deste levantamento e intermediação das negociações junto com
os proprietários e posseiros das áreas de servidão para passagem do trecho de Linha de Transmissão Serra da Mesa-Niquelândia.
10. Provisão para litígios: O saldo esta composto com se segue:
9. Fornecedores
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 Processos
1.053
552
FURNAS
863
1.423 Fundiários
208
173
Total circulante
863
1.423 Indenizatórios
1.261
725
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO DE CCI, CCIF E CPSOM COM FURNAS
Valor Nominal Contrato de 2014 a agosto de 2020
4.396 A companhia, de forma conservadora optou por provisionar os valores de acordo
Total Valor corrigido
4.559 com avaliação do departamento jurídico interno. Para os processos onde houve
depósito judicial, o valor foi descontado da provisão.
Pagamento em 2019
2.363 11. Tributos diferidos: a. Tributos diferidos
Pagamento em 2020
667 Natureza dos créditos
31/12/2021 31/12/2020
Pagamento em 2021
666 PIS diferido
566
502
Valor pago
3.696 COFINS diferido
2.614
2.315
Saldo a pagar em 31/12/2021
863 IRPJ diferido
3.174
2.921
(a) Contrato de Compartilhamento de Instalações (CCI), este contrato versa CSLL diferido
1.717
1.577
sobre estabelecimento de procedimentos técnicos-operacionais e responsabi8.071
7.315
lidades que irão regular a utilização compartilhada das subestações de Serra b. PIS e COFINS - Deduções da receita
31/12/2021 31/12/2020
da Mesa, Niquelândia e Barro Alto de propriedadede Furnas.
Receita anual permitida (RAP) – Recebimentos
(b) Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, este contrato estabelece as (efeito caixa)
14.456
9.778
condições e procedimentos e responsabilidade técnico operacional, comerciais, Alíquota de PIS e COFINS
3,65%
3,65%
ambientais, de conservação e manutenção, provenientes do compartilhamento Imposto corrente no resultado
(528)
(356)
das áreas de faixas de passegem e infraestrutura de transmissão.
Receita de remuneração do ativo de contrato
24.871
12.661
(c) Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, este contrato Base de cálculo do imposto diferido
24.871
12.661
regula a prestação dos serviços por Furnas
Alíquota de PIS e COFINS
3,65%
3,65%
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TRANSENERGIA
GOIÁS S.A.
CNPJ: 10.997.345/0001-15
Valores de PIS e COFINS
Baixa de PIS/COFINS diferidos
Imposto diferido no resultado
PIS e COFINS dedução da receita
c. Imposto de renda e contribuição social

(908)
(462)
544
490
(364)
28
(892)
(328)
31/12/2021
31/12/2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita Anual Permitida (RAP) – Recebimentos (efeito caixa)
14.456 14.456 9.778 9.778
Percentual de presunção
8%
12%
8%
12%
(=) Lucro presumido
1.157 1.735
782 1.173
Receitas financeiras
620
620
487
487
Base de cálculo
1.777 2.355 1.269 1.660
Alíquota do imposto de renda e da contribuição social
15%
9% 15%
9%
Valores do IRPJ e da CSLL
(266) (212) (190) (149)
Adicional de 10% - IRPJ
(154)
- (103)
Ajuste
(24)
(5)
(2)
Imposto corrente no resultado
(444) (217) (295) (149)
Receita de remuneração do ativo financeiro 24.871 24.871 12.661 12.661
Base de cálculo do imposto diferido
24.871 24.871 12.661 12.661
Percentual de presunção
8%
12%
8%
12%
Base presumida
1.990 2.984 1.013 1.519
Alíquota do imposto de renda e da contribuição social
25%
9% 25%
9%
Valores do IRPJ e da CSLL
(497) (269) (253) (137)
Baixa de IRPJ E CSLL Diferidos
243
131
31
Imposto diferido no resultado
(254) (138) (222) (137)
Total do imposto de renda e contribuição
social no resultado
(698) (355) (517) (286)
12. Patrimônio líquido: a) Capital social: A composição do capital social subscrito da Companhia, em reais, é composto conforme segue:
31/12/2021
31/12/2020
Quantidade % do
Quantidade % do
de ações capide ações capiAcionistas
ordinárias tal
Valor ordinárias
tal
Valor
Furnas - Centrais
Elétricas S.A.
112.000.000 100 112.000 110.880.000
99 110.880
J.Malucelli
Energia S.A
1.120.000
1
1.120
Total
112.000.000 100 112.000 112.000.000 100 112.000
Em 30 de dezembro de 2020, os acionistas Furnas Centrais Elétricas S.A. e J.
Malucelli Energia S.A. firmaram um Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças para aquisição da participação integral de 1% pertencente à J.
Malucelli, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a operação
efetivada na data do depósito bancário, na data de 05 de fevereiro de 2021.
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido
do exercício, observando- se os limites previstos pela Lei das Companhias por
Ações. c) Dividendos mínimos obrigatórios: A Administração de cada ação
ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral e fará jus a
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro ajustado nos termos da Lei nº
6.404/76. d) A diantamentos para futuro aumento de capital: No exercício de
2017, foram emitidos instrumentos particular de adiantamento para futuro aumento
de capital no valor de R$ 43.586 para custear os gastos com a construção das
linhas de transmissão. Estes valores aguardam a aprovação do Ministério de Minas
e Energia-MME para o aumento do Capital. 13. Transações com partes relacionadas: A Administração identificou como partes relacionadas seus Acionistas e
outras companhias ligadas aos mesmos acionistas, conforme definições contidas
no Pronunciamento CPC 05 (R1) - Divulgações de partes relacionadas. As principais transações com partes relacionadas e seus efeitos estão descritos a seguir:
13.1. Furnas Centrais Elétricas S.A.
Partes rela- Natureza da
Nome
cionadas operação 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Serviço de
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Transmissão
29
62
29
62
Passivo
CCI/CCIF/
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista
CPSOM
863
1.423
863
1.423
Resultado
Despesas
CCI/CIF/
Furnas Centrais Elétricas
Acionista
CPSOM
(614)
(498)
(614)
(498)
Receitas
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Faturamento
433
381
433
381
13.2. Remuneração dos administradores: No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a remuneração dos administradores, incluindo encargos e
benefícios, esta composta como abaixo:
31/12/2021
Custo
Despesas
Operacional Administrativas Total
Remuneração - Diretores
400
400
800
Encargos e benefícios - Diretores
113
163
276
Remuneração - Conselheiros
234
234
Encargos Conselheiros
47
47
513
844
1.357
31/12/2020
Custo
Despesas
Operacional Administrativas Total
Remuneração - Diretores
400
400
800
Encargos e benefícios - Diretores
150
125
276
Remuneração - Conselheiros
234
234
Encargos Conselheiros
47
47
550
806
1.357
14. Receita líquida: Segue abaixo a conciliação da receita bruta e líquida em
31 de dezembro de 2021 e 2020:
RECEITA LÍQUIDA
31/12/2021 31/12/2020
Receita de operação com transmissão
2.332
2.991
Remuneração de ativo de contrato
24.871
12.661
RECEITA BRUTA
(a)
27.203
15.652
(-) PIS
(166)
(90)
(-) COFINS
(726)
(238)
P&D
(160)
(103)
RGR
(b)
(458)
(607)
Taxa de fiscalização
(50)
(37)
Receita Líquida
25.643
14.577
(a) O aumento na receita líquida ocorreu devido a variação do IPCA que em
2021, no período de janeiro a junho foi superior ao mesmo período em 2020
em 284,4%, e ao ajuste anual do ativo de contrato que em 2020 foi negativo em
MR$2.614e em 2021 foi positivo em MR$ 416. (b) No exercício de 2020 a CCEE
efetuou a revisão da RGR que estava desatualidada e contemplou o ajuste para
todas as empresas.
15. Custo
31/12/2021 31/12/2020
PESSOAL
(590)
(410)
ADMINISTRADORES
(513)
(550)
SERVIÇOS DE TERCEIROS (*)
(3.910)
(1.207)
SEGUROS (**)
(11)
(114)
CCI/CCIF E CPSOM
(614)
(521)
GASTOS DIVERSOS
(30)
(5.668)
(2.802)
(*) Até o exercício de 2020 os serviços referentes a operação e manutenção do
sistema elétrico estavam sendo amortizados dos valores que estavam contratados à época da unitização e consequentemente estavam provisionados. No
exercício de 2021 os valores passaram a constituir o custo de operação e foram
ajustados os saldos dos valores contabilizados no passivo.
(**) No exercício de 2020 o valor do seguro sobre danos materiais foi integralmente registrado no exercício independente da competência. Em 2021 este
procedimento foi ajustado.
16. Despesas gerais e administrativas
Despesas gerais e administrativas
31/12/2021 31/12/2020
Remuneração do pessoal
(946)
(936)
Remuneração dos administradores
(844)
(806)
Serviços de terceiros
(407)
(536)
Tributos
(10)
Depreciação/amortização
(13)
(12)
Ajuste de provisão para litígios
(a)
(630)
257
Outras (receitas) despesas operacionais
(216)
392
Total das despesas gerais e administrativas
(3.056)
(1.651)
(a) No exercício de 2021, foi feita uma revisão de todos os processos em aberto
(trabalhistas e de servidão), e de acordo com ma opinião dos advogados, foi
ajustado o saldo da provisão para litígios (Nota 10).
17. Resultado financeiro
31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeirasRendimento sobre
Aplicação Financeira
610
487
Outras receitas financeiras
10
7
620
494
Despesas financeirasAtualização monetária
(12)
(9)
Outras despesas financeiras
(4)
(16)
(9)
Resultado financeiro
604
485
18. Instrumentos financeiros: 18.1 Classificação dos instrumentos financeiros por categoria: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a classificação dos
ativos financeiros por categoria é a seguinte:
31/12/2021
31/12/2020
A valor justo
Custo
por meio do
Ativos financeiros
amortizado resultado Total
Total
Caixa e equivalentes de caixa
16.826 16.826
11.707
Concessionária e permissionária
1.233
- 1.233
1.163
Outros
320
320
35
1.553
16.826 18.379
12.905
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis,
pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos
financeiros da Companhia, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são mensurados
ao custo amortizado, conforme demonstrados a seguir:
Passivos financeiros
31/12/2021
31/12/2020
Fornecedores – FURNAS
863
1.423
Provisões operacionais
1.177
Impostos e contribuições sociais
220
210
Encargos setoriais
297
275
Outros
188
216
1.568
3.301
18.2 Classificações contábeis e valores justos: No que tange ao cálculo dos
valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contábeis e valores justos, consideramos: Caixa equivalentes de caixa - contas correntes

conforme posição dos extratos bancários. Ativo de contrato - o ativo de contrato
no início da concessão é mensurado ao valor justo e posteriormente mantido ao
custo amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de retorno é calculada baseada no custo de capital próprio e está auferida através de componentes
internos e de mercado. Empréstimos e financiamentos - a Companhia considera
que os valores justos para o financiamento do BNDES são considerados próximos
aos saldos contábeis, uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. Hierarquia do valor justo: Nível 1 - Preços
cotados não ajustados em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. Nível
2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o
ativo ou passivo (diretamente preços ou indiretamente derivado de preços). Nível
3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Todos os instrumentos financeiros
registrados e classificados pela Companhia a valor justo por meio do resultado
foram classificados no nível 2. Não houve instrumentos financeiros alocados aos
Níveis 1 e 3, nem ocorreram transferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital: A política da Administração é manter uma sólida base
de capital para manter a confiança do investidor, do setor e do mercado, e manter
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, que a Companhia define como resultados de atividades operacionais
divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível
de dividendos para acionistas ordinários. 18.3 Gestão de risco: As operações
financeiras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira de
acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez
previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de risco
mercado que poderiam afetar o negócio da Companhia são: a) Riscos de mercado: A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia tem como objetivo
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado,

principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de
preços e moedas. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para
fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia e propõe estratégia
operacional, sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os
demais parceiros do mercado. A Companhia também não pratica aplicações de
caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais:
As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos negativos
e danos ao meio ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente
causar degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem
obrigar a Companhia retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas
a Companhia procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o
desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem
observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo
o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. Os instrumentos financeiros
constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes apresentam-se
pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para determinação do
valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de
avaliação apropriadas para cada situação. 18.4 Avaliação dos instrumentos
financeiros: Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais
como caixa e equivalentes apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo
ao valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas
as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada
situação. 19. Seguros (não auditado): A Companhia adota a política de contratar
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade. O resumo das apólices vigentes em 31
de dezembro de 2021 é como segue:

MAPA DE SEGUROS TGO
VIGÊNCIA

TIPO

APÓLICE

SEGURADORA

COBERTURA

RISCO OPERACIONAL

04669 2019
1001800001387

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

19.015.895,04

12/12/2022

VIDA EM GRUPO

1099300001279/1

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

1.100.000,00

20/12/2022

GARANTIA JUDICIAL

01-0775-0319061

JUNTO SEGUROS S.A.

4.550.000,00

02/04/2021

02/04/2022

D&O e RISCOS AMBIENTAIS

1001000001522

20/05/2021

20/05/2022

RISCO CIVIL

51510001190

INÍCIO

FIM

10/11/2021

09/11/2022

13/12/2021
20/12/2021

20. Efeitos da pandemia do COVID-19: Desde o final de fevereiro de 2020, o
mundo vem passando pelo surto da doença chamada COVID-19 (Corona vírus),
classificada como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS. No
Brasil, ações governamentais foram necessárias para conter sua disseminação e
mitigar impactos negativos na economia. Tais medidas refletiram positivamente
no Mercado de Energia, neutralizou impactos nos negócios da Companhia e,
consequentemente, nas suas demonstrações financeiras. Ao longo dos anos de
2020 e 2021, a Companhia tomou todas as providências e medidas preventivas
para evitar efeitos relevantes e impactos em suas demonstrações financeiras
e na continuidade dos negócios. Neste sentido, implementou o trabalho em
sistema Home Office para seus funcionários, como forma de preservar a saúde

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 10.000.000,00
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

10.000.000,00

e risco de contágio de sua equipe. A Companhia segue monitorando de forma
diligente toda e qualquer informação a respeito do tema para que decisões tempestivas possam ser tomadas para minimizar seus reflexos. Durante o exercício
2021, a Companhia adotou a mesma sistemática de trabalho e segue acompanhando atentamente o ritmo da vacinação no país e, principalmente nas regiões
onde atua, e acredita nos impactos positivos que trará para a economia nacional
e seus reflexos na nossa atividade. 21. Questões ambientais: As condicionantes definidas no licenciamento ambiental expedido pela Secretaria de Meio
Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos
– SECIMA e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA estão sendo regularmente cumpridas pela Companhia.

João Cursino Neto - Diretor Administrativo-Financeiro; Antonio Dirceu Guimarães Machado - Diretor Técnico.
Contador: Ronaldo Borges Andrade - CRC-RJ-051927/O-8
CARTA DE REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
À Baker Tilly Brasil Auditores independentes Av. Rio Branco, 53 – 3º Andar - ções. 19. Confirmamos que não temos conhecimento de quaisquer indicativos,
Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20090-004. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de interno ou externo, conforme definido no item 12 do CPC 01 (R1), que possam
2022. Demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro gerar dúvida de que os ativos da Empresa possam estar registrados por valor
de 2021. Prezados senhores, Esta carta de representação da Administração acima ao da sua recuperação, bem como, não possuímos quaisquer ativos iné fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis da tangíveis com vida útil indefinida ou de ativos intangíveis aindanão disponíveis
Transenergia Goiás S.A. referente ao exercício findo em 31 de dezembro de para uso ou ágios pagos por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em2021, com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contá- combinação de negócios. 20. Nós avaliamos todos os ativos financeiros, excebeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, to aqueles mensurados ao valor justo por meiodo resultado, para apurar se
de acordo com com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas existe ou não evidência objetiva de perda ao valor recuperável como resultado
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accou- de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial, e se
nting Standards Board (IASB). Para fins de identificação, as demonstrações quaisquer perdas de valor identificadas têm sido reconhecidas nas demonstracontábeis examinadas por V. Sas. apresentam os seguintes valores básicos ções financeiras intermediárias, conforme o caso. Quanto aos investimentos em
(em milhares de reais):
instrumentos patrimoniais, temos reconhecido prejuízo por perda de valor quan31/12/2021 31/12/2020 do houve um declínio significativo ou prolongado no valor justo do instrumento,
Ativo
157.817
141.789 abaixo do seu custo, ou outra evidência objetiva da perda de valor. Nós deterPassivo
10.900
11.341 minamos se um declínio no valor justo abaixo do custo é “significativo” ou “proPatrimônio Líquido
146.917
130.448 longado” de acordo com os critérios divulgados a V. Sa. 21. Nós estabelecemos
Lucro do exercício
16.470
9.806 os nossos modelos de negócio para o gerenciamento de ativos e se os prazosConfirmamos que, com base em nosso entendimento e opinião, depois de feitas dos ativos financeiros originam fluxos de caixa, em datas especificadas, que
as indagações que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos consistemexclusivamente de pagamentos do principal e juros de acordo com
apropriadamente: Demonstrações financeiras intermediárias: 1. Cumprimos os critérios divulgados para V. Sas. 22. Concentrações relevantes de risco de
nossas responsabilidades, tal como estabelecida nos termos da proposta, pela crédito decorrentes de instrumentos financeiros e informações sobre as garanelaboração das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as tias que suportam tais instrumentos financeiros foram adequadamente divulgapráticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações dos nas demonstrações contábeis. Além disso, os dados quantitativos divulgafinanceiras intermediárias foram apresentadas adequadamente em conformi- dos são representativos da exposição a riscos decorrentesdos instrumentos
dade com essas práticas. 2. Os métodos de mensuração e significativas pre- financeiros da Empresa durante o período. 23. Confirmamos nosso entendimenmissas utilizadas pela Administração para a contabilização das estimativas, to de que: • Não há dispêndios de caixa que poderiam ocorrer de maneira sigincluindo aquelas de mensuração do valor justo, são razoáveis. 3. Todos os nificativamente antecipada ao indicado nos dados quantitativos resumidos a
eventos subsequentes à data das demonstrações financeiras intermediárias, e respeito da exposição ao risco de liquidez ou que poderiam ser para valores
para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem ajuste ou di- significativamente diferentes daqueles incluídos naqueles dados. 24. Acreditavulgação, foram ajustados ou divulgados. 4. Os efeitos das distorções não cor- mos que as premissas e técnicas por nós utilizadas são apropriadas e que todas
rigidas são imateriais, tanto individualmente como em conjunto para as demons- as mensurações do valor justo são determinadas de acordo com o CPC 38
trações financeiras intermediárias como um todo. Informações fornecidas: 5. – InstrumentoFinanceiros: Reconhecimento e Mensuração (IAS 39) e o CPC
Nós lhes fornecemos: • acesso a todas as informações das quais estamos cien- 40 (R1) – Instrumentos Financeiros: Evidenciação (IFRS 7). 25. Divulgamos
tes que são relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis, tais de maneira apropriada o valor justo dos ativos e obrigações financeiras nas
como registros, documentações, e outros; • informações adicionais solicitadas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o CPC 40 (R1) –
com o propósito de efetuar a sua revisão; e • acesso irrestrito a pessoas dentro Instrumentos Financeiros: Evidenciação (IFRS 7). 26. Divulgamos os métoda Transenergia Goiás S.A., para obtenção de evidências. 6. Todas as transa- dos e premissas aplicados na determinação do valor justo de cada classe de
ções relevantes foram adequadamente registradas nos registros contábeis e instrumento financeiro. 27. Nós consideramos qual moeda reflete a essência
estão refletidas em nossas demonstrações financeiras intermediárias. Confir- econômica dos eventos e circunstâncias que são relevantes para a Empresa
mamos o seguinte: i) Não houve casos de fraude ou suspeita de fraude que (a “moeda funcional”). Concluímos que a moeda funcional da Empresa é o
sejam de nosso conhecimento que afetema Transenergia Goiás S.A., envolven- Real. 28. Nós confirmamos que disponibilizamos para V.Sas. todas as infordo: a. A Administração; b. Empregados que tenham funções significativas nos mações relevantes com relação a: a) Premissas chave com relação ao futucontroles internos; e c. Outros onde a fraude poderia ter efeito material sobre as ro, e outras fontes chave de incerteza de estimativas determinadas na data
demonstrações financeiras intermediárias. ii) Não houve denúncias de fraude do Balanço Patrimonial, que possuem o risco de causar um ajuste materialou suspeita de fraude comunicados por funcionários, ex- funcionários, analistas, nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo exercício soórgãos reguladores entre outros, que afetem as demonstrações financeiras in- cial, incluindo: • principais premissas com relação a eventos futuros que
termediárias da Empresa. 7. Com relação ao que foi dito acima, reconhecemos afetam as classes de provisões, como requerido nas circunstâncias especinossa responsabilidade pelos controles internos que considerarmos como ne- ficadas peo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes eAtivos Contingencessários à elaboração das demonstrações financeiras intermediárias que estão tes (IAS 37); • os métodos e premissas significativos aplicados na determiisentas de distorções materiais em virtude de fraude ou erro. Particularmente nação do valor justo de propriedadepara investimento, incluindo uma
reconhecemos nossa responsabilidade pela elaboração, implantação e manu- declaração dizendo se o valor justo está suportado por evidência de mercatenção dos controles internos para prevenir e detectar fraudes e erros. 8. Divul- do ou baseado em outros fatores, que a Companhia divulgou, por causa da
gamos a V. Sas. todos os casos conhecidos de não conformidade ou suspeita natureza da propriedade e falta de dados de mercado comparáveis; • premissas
de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser consi- relevantes aplicadas na estimativa dos valores justos de ativos financeiros e
derados na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias. Adicio- passivos financeiros que são contabilizados pelo valor justo; 29. Foram colocanalmente, divulgamos a V.Sas. e devidamente contabilizamos e/ou divulgamos dos à disposição de V.Sas. todos os livros, registros contábeis, documentação
nas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas con- comprobatória e todas as, atas de reuniões da diretoria, alterações no contrato
tábeis adotadas no Brasil todos os litígios ou reclamações, atuais ou possíveis, social, reuniõesdo Comitê de Auditoria ou resumo de providências de reuniões
e cujos efeitos devem ser considerados na elaboração considerados na elabo- recentes, cujas respectivas atas(minutas) ainda não tenham sido preparadas.
ração de demonstrações financeiras intermediárias. 9. Divulgamos a V.Sas. a As últimas atas foram emitidas nas seguintes datas:
identidade de todas as partes relacionadas da Transenergia Goiás S.A.e todos
Tipo ATA
Nº
Data da Reunião
os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos
RCA
40
13/01/2021
conhecimento. Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram
RCA
41
08/03/2021
apropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com as práticas
RCF
14
25/03/2021
contábeis adotadas no Brasil. Compreendemos as definições de partes relacioRCA
42
06/04/2021
nadas e transações com partes relacionadas nos termos da IAS 24/CPC 05 (R1),
RCA
43
12/04/2021
conforme anexo a esta carta de representação. 10. Nós lhes fornecemos todas
AGE
26
26/04/2021
as informações relevantes sobre todos os fatores de risco, premissas e incerteAGO
11
26/04/2021
zas de nosso conhecimento que são relevantes para a capacidade da TranseRCA
44
27/05/2021
nergia Goiás S.A. em continuar em operação no futuro previsivel, e essas inforAGE
27
27/05/2021
mações foram integralmente divulgadas nas notas explicativas, conforme os
RCA
45
16/06/2021
requisitos do CPC 26 (R1) Apresentação de Demonstrações financeiras interRCF
15
16/06/2021
mediárias (IAS 1). Incertezas materiais que possam lançar dúvidas sobre a
RCF
16
30/06/2021
capacidade da Empresa de continuar em operação no futuro previsível, estão
RCA
46
05/08/2021
sendo divulgadas integralmente. 11. Todas as transações de vendas são finais
RCA
47
09/09/2021
e não existem entendimentos informais com os clientes ou outros termos e
RCF
17
09/09/2021
condições que permitam a devolução, excetuando as condições cobertas pelas
RCF
18
09/09/2021
garantias usuais e de costume. 12. Não há nenhum ônus ou gravame sobre os
RCA
48
24/09/2021
ativos da Transenergia Goiás S.A.. 13. Nós confirmamos que divulgamos para
RCA
49
28/10/2021
V. Sas. todas as informações relacionadas aos seguintes assuntos: • passivos
RCA
50
05/11/2021
para juros sobre depósitos e outras dívidas, incluindo dívidas subordinadas e
RCF
19
06/12/2021
empréstimos de participação; • perdas de transações não reconhecidas no baRCF
20
06/12/2021
lanço patrimonial; • ativos penhorados como garantia física (collateral); • acordos 30. Confirmamos que não temos conhecimento de conflitos de interesse encom instituições financeiras envolvendo limitações sobre saldos de caixa e linhas volvendo a Administração ou seus empregados graduados. 31. Julgamos que
de crédito ou acordos semelhantes; 14. A Empresa tem cumprido com todos os os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir
requisitos contratuais que poderiam ter um efeito material sobre as demonstra- eventuais sinistros que possam ocorrer e que possam impedir a continuidade
ções financeiras intermediárias em caso de descumprimento comopor exemplo, normal dos negócios. 32. Confirmamos a seguir o nome dos consultores jurí“debt covenants”. Confirmamos que não recebemos qualquer notificação de dicos externos que cuidam de litígios, ações trabalhistas e quaisquer outros
credores ou de seus agentes fiduciários (trustees) com relação a possível des- processos, a favor da - ou contra a - Transenergia Goiás S.A., bem como de
cumprimento de cláusulas restritivas sobre contratos de empréstimos e finan- qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência:
ciamentos; 15. Não existe nenhum acordo formal ou informal com instituições
TT Advocacia – Thamilla Bianchini
financeiras envolvendo saldos compensatórios ou outras restrições sobre saldos
Baggio Costa e Filho – Lucas Baggio
bancários disponíveis e linhas de crédito abertas ou outros semelhantes. 16.
Elisio Freitas – Elisio Freitas
Não temos planos ou intenções que possam afetar o valor contábil ou classifiQueiroz e Rios – Waisman
cação de ativos e passivos. 17. Nós não temos quaisquer planos de abandonar Não temos conhecimento de litígios ou reivindicações que estejam sob os cuilinhas de serviços ou outros planos ou intençõesem nome da Empresa que re- dados de outros advogados senão o mencionado acima. 33. Confirmamos que
sultarão em qualquer excesso de estoque obsoleto, e nenhum estoque é decla- a administração da empresa optou pela completa divulgação da remuneração
rado pelo montante em excesso de valor realizável líquido. 18. A Empresa pos- do pessoal chave da administração. 34. Não há acordos para manutenção de
sui documentação e títulos de propriedade para todos os seus ativos e não temos limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses
conhecimento de hipotecas, penhoras ou garantias sobre tais ativos, além da- saldos disponíveis. Atenciosamente,
quelas já reveladasnas demonstrações financeiras intermediárias. Não existem
João Cursino Neto - Diretor Administrativo e Financeiro;
quaisquer outros ativos que não tenham sido apresentados nessas demonstraContador - Ronaldo Borges Andrade - CRC-RJ-051927/O-8
ANEXO À CARTA DE REPRESENTAÇÃO DO TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
Definições:As definições seguintes assumem que as práticas contábeis ado- endendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações
tadas no Brasil (BR GAAP) e as IFRS são as estruturas conceituais de relatório elucidativas; • balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativafinanceiro aplicável. Quando o BR GAAP e as IFRSs não teremsido utilizados mente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil retrospectipara elaborar as demonstrações financeiras intermediárias, uma definição equi- vamente ou procede à reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações
valente apropriada da estrutura conceitual de relatório financeiro aplicável deve financeiras intermediárias, ou ainda quando procede à reclassificação deitens
ser utilizada, quando disponível. Se a estrutura conceitual de relatório financeiro de suas demonstrações financeiras intermediárias; e • demonstração do valor
não contém uma definição relevante, a definição das NBCTAs emitidas pelo adicionado do período, conforme CPC 09, se exigido legalmente ou por algumórConselho Federal de Contabilidade e das ISAs ou do Glosário de termos do gão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. Questões materiais:
IFAC devem ser utilizados. Demonstrações financeiras intermediárias: O Determinadas representações nesta carta são descritas como sendo limitadas
CPC 26.10 estabelece que o conjunto completo de demonstrações financeiras a assuntos que são materiais. O CPC 26.7 (IAS 1.7) afirma o seguinte: “Omisintermediárias compreende: • balanço patrimonial ao final do exercício; • de- são material ou divulgação distorcida material – As omissões ou divulgações
monstração do resultado do exercício; • demonstração do resultado abrangente distorcidas são materiais se puderem, individual ou coletivamente, influenciar
do exercício; • demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício; as decisões econômicas que os usuários das demonstrações financeiras inter• demonstração dos fluxos de caixa do exercício; • notas explicativas, compre- mediárias tomam com base nessas demonstrações. A materialidade depende
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do tamanho e da natureza da omissão ou da divulgação distorcida, julgada à luz das circunstâncias que a rodeiam. O
tamanho ou a natureza do item, ou combinação de ambos, pode ser o fator determinante para a definição da materialidade.” Fraude: Relatórios financeiros fraudulentos envolve distorções intencionais incluindo omissões de valores ou
divulgações nas demonstrações financeiras intermediárias para enganar os usuários das demonstraçõesfinanceiras
intermediárias. Apropriação indevida de ativos envolve o roubo de ativos da entidade. É muitas vezes acompanhado
por registros falsos ou enganosos ou documentos, a fim de esconder o fato de que os ativos estão faltando ou foram
prometidos sem a devida autorização. Erro: Um erro é uma distorção não intencional nas demonstrações financeiras
intermediárias , incluindo a omissão de um valor ou uma divulgação. Erros de períodos anteriores são omissões das, e
declarações incorretas nas, demonstrações financeirasintermediárias da entidade de um ou mais períodos anteriores
decorrentes da falta ou uso incorreto de informação confiável que: a) estava disponível quando as demonstrações financeiras intermediárias desses períodos foramautorizadas para emissão e b) poderia razoavelmente esperar que tivesse
sido obtida e tomada em consideração na preparação eapresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias.
Tais erros incluem os efeitos de erros materiais, erros na aplicação de políticas contabeis , descuidos ou interpretações
incorretas de fatos. Para os efeitos da presente carta, as referências à “Administração” devem ser lidas como “Administraçãoe, quando apropriado, os responsáveis pela governança”. Partes relacionadas: Parte relacionada é a pessoa ou a
entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações financeiras intermediárias (neste
Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”). a) Uma pessoa, ou um membro próximo
de sua família, está relacionada com a entidade que reporta ainformação se: i) tiver o controle pleno ou compartilhado
da entidade que reporta a informação; ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou iii)
for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou dacontroladora da entidade
que reporta a informação. b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer das

condiçõesabaixo for observada: i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo
econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são inter- relacionadas, bem como as entidades
sob controle comum são relacionadas entre si); ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de
outra entidade (ou coligada oucontrolada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro); iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade; iv)
uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa
terceira entidade; v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de ambas
as entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a informação.Se a entidade que
reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a mesma
serão também considerados partes relacionadas coma entidade que reporta a informação; vi) a entidade é controlada,
de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra (a); vii) uma pessoa identificada na letra
(a)(i) tem influência significativa sobre a entidade, ou for membrodo pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade). Entidades relacionadas com o Estado: A entidade que reporta a informação está isenta
das exigências de divulgação do CPC 5(R1).18 no tocantea transações e saldos mantidos com partes relacionadas,
incluindo compromissos, quando a parte for: a) um ente estatal que exerça o controle, de modo pleno ou compartilhado,
ou que exerça influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; e b) outra entidade que seja parte
relacionada, pelo fato de o mesmo ente estatal deter o controle, de modopleno ou em conjunto, ou exercer influência
significativa, sobre ambas as partes (a entidade que reportaa informação e a outra entidade). Transação com parte
relacionada: É a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e
umaparte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da TRANSENERGIA GOIÁS S.A. - Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examinamos pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
as demonstrações financeiras da Transenergia Goiás S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras:
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
Transenergia Goiás S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualpara o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Transenergia Goiás S.A., de acordo com da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
com a auditoria das demonstrações financeiras. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
estão reconciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
Adicionado. Em nossa opinião essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria do período anterior: As demonstrações financeiras de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se
da Transenergia Goiás S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
independente que emitiu relatório em 05 de março de 2021 com opinião sem modificação sobre essas demonstrações a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
financeiras. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela goverfinanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons- nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
trações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil trabalhos. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2022. Atenciosamente,
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
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suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
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