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COBRA BRASIL SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES E ENERGIA S.A.
CNPJ: 08.928.273/0001-02

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 211.295 553.824 211.934 559.061
Clientes 9  126.433  60.489 126.433 61.301
Impostos a recuperar 10  40.777  27.440 40.785 27.447
Ativo de contrato 11 – – –  6.348
Adiantamentos 25  11.966  11.027 11.968 11.028
Dividendos a receber 13 – 3.801 – 0
Outros ativos 15 2.467 2.741 2.467 3.598

392.938 659.322 393.587 668.783
Ativo não circulante mantido para venda 16 –  101.544 – 101.544

392.938 760.866 393.587 770.327
Não circulante
Títulos e valores mobiliários–restrito 12 – – – 745
Ativo de contrato 11 – – –  74.318
Saldos a receber de partes relacionadas 14.a  23.439  21.765 23.439 21.765
Imposto de renda e contribuição social diferidos 24.a  14.060  14.053 14.060  16.010
Adiantamento para futuro aumento de capital 14.b  2.033  2.368 2.033  50
Outros ativos 15  5.868  4.347 5.868 4.347
Investimentos 17  709.537  528.259 708.908 481.497
Imobilizado, líquido 18  27.948  29.005 27.948 29.085
Intangível  4  7 4  7

 782.889  599.804  782.260  627.824
Total do ativo 1.175.827 1.360.670 1.175.847 1.398.151

As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Controladora Consolidado

Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 19 38.958 26.066 38.963  26.385
Provisão de fornecedor 19  48.392  8.137  48.392  8.413
Empréstimos e financiamentos 20  115.072  172.853 115.072  174.818
Obrigações sociais e trabalhistas 21 39.886 36.438 39.886  36.438
Impostos a recolher 22 7.000 3.025 7.000  3.438
Adiantamentos 25 67.053 83.836 67.053  83.836
Dividendos a pagar 26  9.911  100.117  9.911  100.117

326.272 430.472 326.277 433.445
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 20 –  115.000 –  128.206
PIS e COFINS diferidos 23 – – –  7.254
Saldos a pagar à partes relacionadas 14.c 2.754 2.968 2.754  2.968
Imposto de renda e contribuição social diferidos 24.b – – –  14.048
Provisões para contingências 27  2.908 156 2.908  156

5.662 118.124 5.662 152.632
Patrimônio liquido 28
Capital social 609.721 349.721 609.721  349.721
Reserva de Lucro 234.172 462.353 234.186  462.353
Total do patrimônio líquido 843.893 812.074 843.907 812.074
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.175.827 1.360.670 1.175.847 1.398.151

As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado (Em milhares de reais)

 Controladora  Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receita operacional líquida 29 830.147 892.750 830.147 899.189
Custos operacionais 30 (951.248) (572.864) (951.245) (574.700)
Resultado bruto  (121.101)  319.886  (121.098) 324.489
Despesas gerais e administrativas 31 (35.087) (40.945) (35.092) (41.058)
Outras receitas operacionais  16.880  14.370  16.880  14.370

(18.207) (26.575) (18.212) (26.688)
Resultado operacional antes do resultado financeiro e de 
participações societárias (139.308) 293.311 (139.310) 297.801
Resultado de participações societárias

Resultado de equivalência patrimonial 17  192.175 199.866  192.175 197.689
Resultado na alienação de investimentos 17  (14.168) –  (14.168) –

 178.007  199.866  178.007  197.689
Resultado financeiro

Receitas financeiras 32 16.520 56.938 16.520 57.032
Despesas financeiras 32 (13.495) (61.517) (13.495) (62.646)

3.025 (4.579) 3.025 (5.614)
Operações descontinuadas

Redução do valor recuperável de ativo (impairment) 16  (4.184) (41.331)  (4.184) (41.331)
Resultado de equivalência patrimonial 16  4.184 12.206  4.184 12.206

– (29.125) – (29.125)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 41.724 459.473 41.722 460.751
Imposto de renda e contribuição social

Correntes e diferidos 24.c 7 (85.363) 7 (86.641)
 7  (85.363)  7  (86.641)

Lucro líquido do exercício 41.731 374.110 41.731 374.110
As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 41.731 374.110 41.731 374.110
Outros componentes do resultado abrangente – – – –
Resultado abrangente total do exercício 41.731 374.110 41.731 374.110
Resultado abrangente atribuível a:
Proprietários da controladora 41.731 374.110 41.731 374.110
Participações não controladoras - - - -

As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

 Reservas de lucros

 Capital 
social

 Reser-
va legal

 Resul-
tado de 
transa-

ções com 
acionista

 Proposta 
de distri-
buição de 

dividendos 
adicionais

 Lucros 
(prejuí-

zos) acu-
mulados  Total

 Total pa-
trimônio 
liquido

 Saldos em 01 de janeiro de 2020  349.721  36.102 –  132.101 –  168.203  517.924
 Lucro líquido do exercício – – – –  374.110  374.110  374.110
 Constituição de reserva legal –  18.706 – –  (18.706) – –
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – –  (88.851)  (88.851)  (88.851)
 Dividendos adicional aprovado – – – –  (11.265)  (11.265)  (11.265)
 Dividendos adicionais propostos  255.288  (255.288)
 Dividendos pagos – – – – – – –
 Resultado de transações com acionista – –  20.156 – –  20.156  20.156
 Saldos em 31 de dezembro de 2020  349.721  54.808  20.156  387.389 –  462.353  812.074
 Saldos em 01 de janeiro de 2021  349.721  54.808  20.156  387.389 –  462.353  812.074
 Lucro líquido do exercício – – –  41.731  41.731  41.731
 Aumento de Capital 28.a  260.000  (54.000)  (206.000)
 Constituição de reserva legal –  2.087 – –  (2.087) – –
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – –  (9.911)  (9.911)  (9.911)
 Dividendos adicionais propostos – – –  29.733  (29.733) – –
 Saldos em 31 de dezembro de 2021  609.721  2.895  20.156  211.122 –  494.173  843.894

As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  41.731  374.110  41.731  374.110
Ajustes em:
Imposto de renda e contribuição corrente  (7)  99.416  (7)  100.694
Resultado na alienação de investimentos  14.168 –  14.168 –
PIS e Cofins diferido – –  (7.254)  59
Contingências  2.752  (1.482)  2.752  (1.482)
Juros e variação monetária  5.468  9.895  5.468  9.895
Variação monetária passiva  2.843  14  14  14
Depreciação e amortização  5.389  5.762  5.389  5.762
Impairment em investimentos permanentes  (4.184)  41.331  (4.184)  41.331
Equivalência patrimonial  (192.175)  (212.072)  (192.175)  (209.895)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa  1.468  197  1.468  197
IR/CS Diferidos –  (14.053) –  (14.053)
Remuneração do ativo ativo de contrato – –  (3.844)  (6.419)
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Ativo de contrato – –  (317)  (346)
Clientes  (65.944)  13.550  (65.132)  13.844
Partes relacionadas  (1.674)  (307)  (1.674)  (632)
Impostos a recuperar  (13.337)  (4.862)  (13.338)  (4.860)
Adiantamento  (939)  (5.646)  (940)  (5.647)
Outros  7.949  (2.194)  32.776  (2.162)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores  53.147  12.612  52.557  12.875
Obrigações sociais e trabalhistas  3.448  10.249  3.448  10.249
Pagamento de impostos correntes  (800)  (109.122)  (800)  (109.412)
Adiantamento recebido de clientes  (16.783)  79.736  (16.783)  79.736
Outros  1.373  4.509  (666)  12.130
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (156.107)  301.643  (147.343)  305.988
Fluxos de caixa de atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários – –  745  1.030
Aporte de capital  (60.000)  (107.237)  (60.000)  (107.237)
Alienação de ativo mantido para venda 16  102.338 –  102.338 –
Alienação de investimento 17  48.055 –  48.055 –
Partes relacionadas  (214)  (3.420)  (214)  (3.420)
Recebimento de dividendos –  57.389 –  57.389
Aquisição de investimento –  6.269 –  6.269
Aquisição de imobilizado  5.120  (4.949)  5.120  (5.039)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimento  95.299  (51.948)  96.044  (51.008)
Fluxos de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos captados –  115.000 –  115.000
Amortização de empréstimos e financiamentos  (170.892) –  (185.000)  (1.910)
Amortização de juros de empréstimos e financiamentos  (10.712)  (6.199)  (10.712)  (7.281)
Pagamento de dividendos  (100.117)  (50.000)  (100.117)  (50.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (281.721)  58.801  (295.829)  55.809
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa  (342.529)  308.496  (347.128)  310.789
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  553.824  245.328  559.061  248.272
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  211.295  553.824  211.934  559.061
Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa  (342.529)  308.496  (347.127)  310.789

As notas explicativas da Administração são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
1 Contexto operacional: A Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (“Cobra Brasil” ou “Companhia”), é 
uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de maio de 2007 e com sede na Avenida Marechal Câ-
mara, 160, Sala 1735, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia tem como objeto social (a) 
Holdings de instituições não financeiras, (b) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, (c) Administração 

Relátorio da Administração: Srs. Acionistas, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020. Ficamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimanentos que se fizerem 
necessários. A Administração.

de obras, (d) Construção de estações e redes de distribuição e transmissão de energia elétrica, plantas de geração de 
energia elétrica e subestações, (e) Manutenção de estações e redes de distribuição e transmissão de energia elétrica, 
plantas de geração de energia elétrica e subestações, (f) Instalação e manutenção elétrica, (g) Instalações de sistema 
de prevenção contra incêndio, (h) Montagem de estruturas metálicas, (i) Construção de redes de transportes por dutos, 
terrestres ou submarinos, exceto para água e esgoto, (j) Manutenção de Válvulas de processo, (k) Obras de monta-
gem industrial e (l) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 1.1. Controladas e Coligadas: Em 31 de dezembro, a 
Companhia detinha as seguintes participações societárias, seja como controladas ou controladas em conjunto (também 
definidas como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia):

% de participação no capital social
2021 2020

Controladas
Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A. (“Sete Lagoas”) (i) - 100,00
Cobra Brasil Construções S.A. (“Cobra Construções”) 100 100,00
ESB–Energia e Sustentabilidade do Brasil S.A (“ESB”) 100 100,00
Solatio Energia Gestão de Projetos de Belmonte I Ltda. (Belmonte I) (ii) - 100,00
Solatio Energia Gestão de Projetos de Belmonte II Ltda. (Belmonte II) (ii) - 100,00
Usina Geradora de Energia SGA Ltda. 100 -

% de participação no capital social
Controladas em conjunto 2021 2020
Brilhante Transmissora de Energia S.A. (“Brilhante”) (iii) - -
Brilhante II Transmissora de Energia S.A. (“Brilhante II”) (iii) - -
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. (“Mantiqueira”) 25% 25%
Chimarrão Transmissora de Energia S.A. (“Chimarrão”) 25% 25%
Engemisa Engenharia Limitada (“Engemisa”) 1% 1%
(i) Em 23 de dezembro de 2021, a totalidade das ações da Companhia Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A que 
pertenciam ao Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. referente e Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 
foram adquiridas pela Companhia Energética de Minas Gerais (“CEMIG”). (ii) Em 17 de dezembro de 2021, a totalidade 
das ações da Companhia que pertenciam ao Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. foram adquiridas pela 
Companhia Belmonte Solar Holding S.A. (iii) Em 01 de fevereiro de 2021, concretizou-se a venda das Brilhantes I e II, 
onde a , a totalidade das ações da Companhia que pertenciam ao Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. 
foram adquiridas pela Companhia Celeo Redes Brasil S.A. Alguns detalhes das concessões estão apresentados abaixo:

Concessão Contrato Início Término Localidade Km
Sete Lagoas 006/2011 16/06/2011 15/06/2041 Estado de Minas Gerais SE Sete Lagoas 4
Brilhante 008/2009 27/04/2009 26/04/2039 Estado de Mato Grosso do Sul (MS) 543 Km + Subestações
Brilhante II 021/2012 27/08/2012 26/08/2042 Estado de Mato Grosso do Sul (MS) SE Sidrolândia
Mantiqueira (i) 005/2016 03/06/2016 02/06/2046 Estado de Minas Gerais 18 SEs + 1.319 Km
Chimarrão (i) 010/2019 22/03/2019 21/03/2049 Rio Grande do Sul 2 SEs + 910 Km linha
As linhas de transmissão estão parcialmente em fase pré operacional, pois alguns trechos já estão em energizados. A 
data prevista para a sua conclusão é 2022/2023. . 1.2. Corona vírus (“Covid-19”): Em 11 de março de 2020, a Orga-
nização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. No Brasil, assim como 
em outros países do mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito e à garantia de estabilidade 
do setor elétrico nacional. Desde então, a Companhia vem adotando medidas para a proteção, segurança e saúde de 
seus colaboradores, suas famílias e as comunidades locais, a fim de proteger seu maior ativo – as pessoas – e reduzir 
a velocidade de disseminação do novo coronavírus no país. Assim, destacamos as principais medidas implementadas 
até o momento: Proteção da saúde dos colaboradores • Realização de Protocolo de testagens (PCR, Antígeno S e 
Sorológicos) em massa de colaboradores; • Criação de Linha de comunicação direta com os órgãos da vigilância epi-
demiológica dos Municípios Abrangentes dos Projetos; • Parceria Direta com o NUPEN/UFRJ em programa de contro-
le e testagens com Antígeno S, • Fortalecimento da equipe de Saúde Ocupacional da empresa; • Incremento da infra-
estrutura da Saúde dos Projetos; • Permanência em “Home-Office” para equipe coorporativa da empresa; • 
Permanência em “Home-Office” para colaboradores que atendam o requisito de grupo de risco da empresa; • Criação 
do comitê de crise da Cobra Brasil, • Reforço e incremento das reuniões periódicas da Diretoria “on-Line”;e • Sequen-
ciamento e controle pós vacina. • A Companhia continua trabalhando na busca do cumprimento do cronograma de en-
trega dos projetos; 2 Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
técnicas, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, e evidenciam todas as divulgações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela adminis-
tração na sua gestão. A Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de Contabilidade do Setor 
Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), quando estas não são 
conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas 
para emissão pela Diretoria em 29 de abril de 2022. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arre-
dondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo 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. Julgamentos: A seguir são apresentados os principais 
julgamentos, efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo e que 
afetam mais significativamente os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. a. Contabilização de contra-
tos de concessão: Na contabilização dos contratos de concessão, o Grupo efetua estimativas que envolvem o julga-
mento da Administração, substancialmente, no que diz respeito à aplicação da interpretação de contratos de concessão, 
na determinação e classificação das parcelas das receitas atribuíveis aos gastos de melhoria e manutenção e à remu-
neração da construção, esta como ativo financeiro. b. Reconhecimento do ativo de contrato: Reconhecimento de 
receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem 
de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a 
obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamente ao resultado, no momento 
que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo 
de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de 
construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores. c. Receita de 
operação e manutenção: Reconhecimento da receita de operação e manutenção, considerando uma margem sobre 
os custos incorridos para cumprimento das obrigações de performance de operação e manutenção previstas no contra-
to de concessão, após o término da fase de construção. d. Remuneração sobre o ativo de contrato: Reconhecimen-
to de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração 
financeira, a partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de des-
conto definida no início de cada projeto. e. Avaliação de instrumentos financeiros: O Grupo faz uso de técnicas de 
avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor de 
determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 33 oferece informações detalhadas sobre as prin-
cipais premissas utilizadas pelo Grupo na determinação do valor de seus instrumentos financeiros. f. Impostos, con-
tribuições 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 instru-
mentos 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. O Grupo constitui 
provisões, com base em estimativas cabíveis, para consequências de auditorias, avaliadas como prováveis por parte 
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fato-
res, 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 do Grupo. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos, bem como os tributos diferidos, são registrados com base nas diferenças temporárias entre 
as bases contábeis e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. g. Imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos: O Grupo registra ativos relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporá-
rias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos à 
medida que as empresas esperam gerar lucro tributável futuro suficiente com base em projeções e previsões elaboradas 
pela Administração. Essas projeções e previsões incluem diversas hipóteses relacionadas ao desempenho individual 
das empresas do Grupo e fatores que podem diferir das estimativas atuais. Em conformidade com a atual legislação 
fiscal brasileira, não existe prazo para a utilização de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem 
ser compensados somente ao limite de 30% do lucro tributável anual. h. Provisão para riscos: O Grupo é parte em 
diversos processos judiciais e administrativos, conforme descrito na nota explicativa nº 27. Provisões são constituídas 
para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com razoabilidade. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos assessores jurídicos externos. A Administração acredita que essas provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 
estão corretamente mensuradas e apresentadas nas demonstrações financeiras. 5 Base de mensuração: As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção quando 
aplicável dos instrumentos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo, conforme citado na nota 
explicativa nº 6. 6 Principais políticas contábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Base de consolidação: (i) Con-
trolada: O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de 
seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. 
As demonstrações financeiras da controlada são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data 
em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras indivi-
duais da controladora, as informações financeiras de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência 
patrimonial. (ii) Perda de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma controlada, o Grupo desreconhe-
ce os ativos e passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio 
líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resul-
tado. Se o Grupo retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo 
na data em que há a perda de controle. (iii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intra-gru-
po, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não 
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o in-
vestimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma ma-
neira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao 
valor recuperável. (iv) Investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial: Os investimentos 
do Grupo contabilizados pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em empreendimen-
tos controlados em conjunto (joint ventures). Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve 
existir um acordo contratual que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo direito aos ativos 
líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos específicos. Esses investimentos 
são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as 
demonstrações financeiras incluem a participação do Grupo no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. b. Reconhe-
cimento de receita: A receita das controladas da Companhia compreende o valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida 
dos impostos, das deduções e dos encargos. A Companhia reconhece suas receitas quando o valor da receita puder 
ser mensurado com segurança e for provável que seus benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e 
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades. (a) Receita operacional proveniente 
de prestação de serviços: A receita de um contrato para prestação de serviços é reconhecida de acordo com o estágio 
de conclusão do contrato. A política da Cobra Brasil para o reconhecimento de receita de contratos de construção está 
descrita a seguir: • Quando os resultados de um contrato de construção são estimados com confiabilidade, as receitas 
e os custos são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no final do período, mensurados com base 
na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato, exceto quando há evidências 
de que outro método represente melhor a fase de execução do serviço. As variações nos custos com mão-de obra, re-
clamações e pagamentos de incentivos estão incluídas até o ponto em que esses custos possam ser mensurados com 
confiabilidade e seu recebimento seja provável. • Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser esti-
mado com confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja recuperação seja prová-
vel. Os custos de cada contrato são reconhecidos no resultado do período em que são incorridos. • Quando for provável 
que os custos totais excederão a receita total de um contrato, a perda estimada é reconhecida imediatamente no resul-
tado do exercício. • Os valores recebidos antes da realização do correspondente trabalho são registrados no balanço 
patrimonial como um passivo, na rubrica “Adiantamentos de clientes”. Os montantes faturados pelo trabalho executado, 
mas ainda não pagos pelo cliente, são registrados no balanço patrimonial como um ativo, na rubrica “Contas a receber”. 
c. Receita operacional proveniente de contratos de concessão: O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de 
Transmissão de Energia Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente–Outorgante) e a Sete Lagoas (Operado-
ra) regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Companhia e estabelece 
que ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante 
pagamento de uma indenização e regula o preço através do mecanismo Remuneração Anual Permitida (RAP). Com 
base nas características estabelecidas no contrato de concessão, a Administração entende que estão atendidas as 
condições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01–Contratos de Concessão, à qual fornece orientações 
sobre a contabilização de concessões de serviços públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio de 
transmissão Os ativos de contrato são mensurados por custos amortizados, em conformidade com o CPC 47 – Receita 
de contrato. d. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações 
financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita 
de juros é reconhecida no resultado, através do método da taxa de juros efetiva. As despesas financeiras abrangem 
despesas com juros sobre empréstimos. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado através do método da taxa de juros 
efetiva. e. Instrumentos Financeiros: Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, na data em que um 
contrato de derivativos é celebrado e custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos, 
e posteriormente mensurados pelo valor justo, sendo as variações contabilizadas no resultado, na rubrica “Resultado 
financeiro”. (i) Ativos financeiros não derivativos: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 o Grupo possuía saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
mobiliários classificados a valor justo por meio do resultado. Custo Amortizado: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os 
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ativos financeiros do Grupo classificados nesta categoria, compreendiam o con-
tas a receber de clientes e ativo de contrato, e são mensurados pelo custo 
amortizado usando o método de juros efetivo, conforme CPC 48. Passivos fi-
nanceiros: (a) Classificação e mensuração: A Companhia possui passivos 
financeiros classificados na categoria de outros passivos financeiros. A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram assu-
midos e é determinada no reconhecimento inicial. Outros passivos financeiros: 
Os passivos classificados nessa categoria são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva. São apresentados como 
passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 me-
ses após a data do balanço (estes são classificados como passivos não circu-
lantes). Os outros passivos financeiros da Companhia estão relacionados na 
Nota 33.1. (b) Baixa de passivo financeiro: A Companhia baixa os passivos 
financeiros somente quando suas obrigações são extintas e canceladas ou 
quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixa-
do e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. f. Redução ao 
valor recuperável (Impairment): (i) Ativos financeiros não derivativos: São 
avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de 
perda por redução ao valor recuperável. (ii) Ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado: Todos os ativos individualmente significativos são ava-
liados quanto à perda por redução ao valor recuperável. (iii) Ativos não finan-
ceiros: Todos os ativos não financeiros sujeitos a impairment são testados 
quanto a recuperabilidade quando há indício de que seu valor recuperável pos-
sa ser inferior ao valor contábil. g. Caixa e equivalentes de caixa: Os equiva-
lentes de caixa são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante 
conhecido de caixa, sem restrição de uso. Os equivalentes de caixa são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não 
para investimentos ou outros propósitos. h. Clientes: Compreendem o saldo 
do valor registrado ao custo amortizado, com utilização do método da taxa de 
juros efetiva, de contratos de prestação de serviços. Em relação aos saldos 
decorrentes das controladas concessionárias de transmissão de energia, refe-
rem-se aos créditos faturados aos agentes do setor conforme determinações 
do Operador Nacional do Sistema por meio dos Avisos de Créditos (AVCs) 
mensais. Parcela destes créditos é reconhecida como redução do ativo contra-
tual do Grupo, oriundo dos serviços de construção prestados e a parcela rema-
nescente, referente aos serviços de operação e manutenção, é reconhecida no 
resultado do exercício pela prestação destes serviços. i. Ativo mantido para 
venda: Um ativo não circulante é classificado como mantido para venda se seu 
valor contábil for recuperado, principalmente, por meio de uma transação de 
venda e não por meio de uso contínuo. Os critérios de classificação de itens 
mantidos para venda são considerados como atendidos somente quando a 
alienação for altamente provável e o ativo ou grupo de ativos estiver disponível 
para venda imediata em sua condição atual. O grupo de ativos mantidos para a 
venda é mensurado pelo menor entre seu valor contábil e o valor justo menos 
as despesas de venda. Caso o valor contábil seja superior ao seu valor justo, 
uma perda por impairment é reconhecida em contrapartida do resultado. Qual-
quer reversão será registrada somente até o limite da perda reconhecida. Ativos 
e passivos classificados como mantidos para venda são apresentados separa-
damente no balanço patrimonial. A classificação como uma operação descon-
tinuada ocorre mediante a alienação, ou quando a operação atende aos critérios 
para ser classificada como mantida para venda, se isso ocorrer antes. Uma 
operação descontinuada é um componente de um negócio da Companhia que 
compreende operações e fluxos de caixa que podem ser claramente distintos 
do resto da Companhia e que representa uma importante linha de negócios 
separada ou área geográfica de operações. O resultado das operações descon-
tinuadas é apresentado em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda destas operações 
menos qualquer perda relacionada a impairment. Os fluxos de caixa líquidos 
atribuíveis às atividades operacionais, de investimento e de financiamento das 
operações descontinuadas são apresentados separadamente em nota explica-
tiva. j. Tributação e encargos regulatórios: A receita de prestação de serviço 
de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pe-
las seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Seguri-
dade Social–COFINS e Programa de Integração Social–PIS às alíquotas de 
7,6% e 1,65%, quando o regime de tributação for lucro real e quando a tributação 
for lucro presumido alíquotas de 3,00% e 0,65% respectivamente; • Reserva 
Geral de Reversão–RGR ao valor mensal fixado pelos Despachos emitidos pela 
ANEEL; • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica–TFSEE mensal 
fixado pelos Despachos emitidos pela ANEEL. • As concessionárias e permis-
sionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica estão obriga-
das a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacional líqui-
da, apurada de acordo com o disposto no Manual de Contabilidade do Setor 
Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, conforme 
Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel nº 504/12. k. Imposto de renda 
e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício 
corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro lí-
quido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com 
imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferi-
do são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combi-
nação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido 
ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e 
contribuição social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a 
pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e 
qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balan-
ço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor es-
perado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas re-
lacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de 
impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes 
são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas 
de imposto de renda e contribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais 
diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras 
e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais 
diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e 
contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação 
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na ex-
tensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, 
contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada 
data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas 
alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem 
revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do ba-
lanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequ-
ências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar 
ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são com-
pensados somente se certos critérios forem atendidos. l. Provisões: As provi-
sões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resul-
tante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é 
a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no 
final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas 
relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de 
caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao 
valor presente desses fluxos de caixa (quando o efeito do valor temporal do 
dinheiro é relevante). m. Dividendos: A Companhia registra, em bases anuais, 
os dividendos mínimos obrigatórios como passivo (quando aplicável), a menos 
que esse dividendo mínimo tenha sido efetivamente pago antes do encerramen-
to do exercício. Dividendos complementares ao mínimo obrigatório são regis-
trados como passivo na data em que seu pagamento for aprovado em Assem-
bleia de Acionistas ou por outro órgão competente da Administração da 
Companhia. Dividendos propostos pela Administração da Companhia, em con-
sonância com a Lei das S.A., são divulgados em nota explicativa. 7 Novas 
normas e interpretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas 
entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, a Companhia não identificou 
nestas novas normas contábeis, cenários que talvez podessem ocasionar im-
pactos relevantes nestas demonstrações financeiras. a. Contratos Onerosos 
– custos para cumprir um contrato (CPC 25): As alterações especificam quais 
os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um 
contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações apli-
cam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para 
contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primei-
ra vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das altera-
ções é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados 
ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os compa-
rativos não são representatados. A Companhia entende que todos os contratos 
existentes em 31 de dezembro de 2020 foram concluídos antes das alterações 
entrarem em vigor, e pela dinâmica do negócio da Comapnhia, tem-se as revi-
sões periódicas da Aneel sobre o preço das tarifas e receitas anuais permitidas, 
onde há uma “equalização” financeira respaldade pelos contratos de concessão 
firmado com o poder concedente. b. Reforma da taxa de juros de referência 
– Fase 2 (CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06): As alterações tratam 
de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado 
da reforma de taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos 
fluxos de caixa contratuais ou relações de hege decorrentes da substituição da 
taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações 
fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 
40, CPC 11 e CPC 06 relacionados a: (iii) Mudança na base para determina-
ção dos fluxos de caixa: As alterações exigão que uma entidade contabilize a 
alteração na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo 
financeiro ou passivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de 
referência atualizando a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo fi-
nanceiro. Em 31 de dembro de 2020, a Companhia possui debêntures emitidas 
que foram negociadas no mercado, e não há evidências concretas de que as 
taxas praticadas, possam sofrer alterações drásticas que impactem estas des-
monstrações financeiras. (iv) Contabilidade de Hedge: A Companhia consi-
dera que não haverá impactos relevantes neste quesito, em decorrência do 
segmento que opera dentro do mercado elétrico brasileiro, que é fortemente 
regulado pelo estado. Além disto, a companhia não está sujeita diretamente às 
oscilações cambiais da moeda funcional. (v) Divulgação: As eventuais altera-
ções que possam ocorrer serão consideradas na nota explicativa 22.1. (vi) 
Transição: A Companhia acompanhará os desdobramentos destas alterações, 
avaliando os impactos efetivos destas alterações a partir de 1 de janeiro de 2021. 
A aplicação não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos 
anteriores. c. Outras Normas: Não se espera que as seguintes normas novas 
e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da 
Companhia: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (CPC 06) • 
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (CPC 27) • Classificação do 
Passivo em Circulante ou Não Circulante (CPC 26) • IFRS 17 Contratos de 
Seguros (CPC 50)
8 Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
Caixa, Bancos e Operações com Hedge 2021 2020 2021 2020
(Caixa e Equivalentes de Caixa)  102.065  14.448  102.704  15.046
Aplicações financeiras de liquidez 
imediata (TVM) (a)  109.230  539.376  109.230  544.015

 211.295  553.824  211.934  559.061

(a) A composição das aplicações financeiras está detalhada abaixo.
Controladora Consolidado

Instituição  
Financeira

Tipo de 
Aplicação

Meta de 
Remunera-

ção 2021 2020 2021 2020
Banco Santander CDB 99% CDI 109.230 510.354 109.230 544.015
Banco Itaú BBA CDB 99% CDI – 29.022 – –

109.230 539.376 109.230 544.015
O caixa e equivalentes de caixa são de alta liquidez, prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa, sem restrições de uso. Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo e não para investimentos ou outros propósitos. 
9 Clientes Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Clientes  83.936 61.539  83.936 62.351
Obra em curso  38.595 –  38.595 –
Retenção Contratual 3902 418  3.902 418
Perda de crédito esperada (PCE) (a) –  (1.468) –  (1.468)

 126.433  60.489  126.433  61.301
(a) A Companhia provisionou como perda de crédito esperada era as faturas 
vencidas há mais de 120 dias e vem negociando com os respectivos clientes o 
efetivo recebimento desses valores.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer  67.162  50.567  67.162  51.358
Vencidos até 90 dias  216 6.874  216 6.875
Vencidos há mais de 90 dias  16.558  3.048  16.558  3.068

 83.936  60.489  83.936  61.301
10 Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
IRRF a Compensar 14.902 2.951 2.958 2.958
IR Recolhido por Estimativa 562 6572 562 6572
Saldo Negativo IR e CSLL 11.546 2910 11.546 2.910
CSLL Retida na Fonte 1.406 1.150 1.406 1.150
CSLL Recolhida por Estimativa 203 1993 203 1993
PIS Retido na Fonte 350 349 350 349
COFINS Retida na Fonte 1.570 1.566 1.570 1.566
INSS a Compensar 10.238 9.917 10.238 9.917
ISS a Compensar - 32 -  32

40.777 27.440 40.785 27.447
Circulante 40.777 27.440 40.785 27.447
Não Circulante – – – –

40.777 27.440 40.785 27.447
11 Ativo de Contrato: Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o sal-
do encontra-se zerado devido a venda dos projetos de transmissão (Sete Lagoas 
e Brilhates I e II). Em 2020, o saldo era de 80.666 milhões (R$6.348 no circulante 
e R$74.318 no não circulante ). 12 Títulos e valores mobiliários–restrito: Para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o saldo encontra-se zerado. Em 
2020, o saldo de R$ 745 refere-se ao depósito vinculado para garantia do paga-
mento do empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (“BNDES”), mantido em fundo de investimento junto ao Banco Santander, 
com meta de remuneração de 100% do CDI. Durante todo o prazo do contrato, 
a Companhia manteve em favor deste uma conta reserva, com recursos vincu-
lados, no valor correspondente ao serviço da dívida de três meses, sendo que 
a movimentação dessa conta só pode ser realizada com autorização formal do 
BNDES. Após a venda da Sete Lagoas Transmissora, esse saldo não passou 
a não ser mais consolidado pela Cobra. 13 Dividendos a receber: Durante o 
ano de 2021 não foram constituídos dividendos a receber.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Sete Lagoas –  3.801 – –
–  3.801 – –

14 Partes relacionadas: a. Saldos a receber de partes relacionadas
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Cobra Instalações e Serviços  22.160  21.511  22.160  21.511
Sete Lagoas – – – –
Consórcio Cobelux Serra da Mesa – – – –
Consórcio Cobelux Norte  258  234  258  234
Consórcio Cobelux ABC – – – –
Etrabras  863 –  863 –
Engemisa  158 –  158 –

Brilhante –  17 –  17
Brilhante II –  3 –  3
Outros – – – –

23.439 21.765 23.439 21.765
b. Adiantamento para futuro aumento de capital

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Sete Lagoas – – – –
Guaporé –  50 –  50
Cobra Construções  25  2.318  25 –
Belmonte I  162 –  162 –
Belmonte II  43 –  43 –
Belmonte Solar  12 –  12 –
Pirapora  6 –  6 –
Araçuai  3 –  3 –
Varjão de Minas  1 –  1 –
Boicauva  4 –  4 –
Mirabela  2 –  2 –
Cristino Castro  301 –  301 –
Novas Sociedades GD e GC  1.432 – 1.432 –
Mundo Novo  42 –  42 –

2.033 2.368 2.033 50
c. Saldo a pagar a partes relacionadas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. 763 954  763 954
CONSÓRCIO LUSITEC – – – 0
Engemisa 1.991 2.014  1.991 2.014
Jauru – – – 0
Outros – – – 0

2.754 2.968 2.754 2.968
d. Resultado com partes relacionadas Mantiqueira Chimarrão
Receita de construção  175.291  189.314
Impostos sobre serviços  (6.162)  (6.432)
Receita Líquida  169.129  182.882
Gastos Diretos  (218.701)  (150.921)
Gastos com materiais aplicados na Obra  (14.980)  (8.208)
Juros e multa  (251)  (74)
Custos Operacionais  (233.932)  (159.203)
Resultado antes do imposto de Renda e 
Contribuição Social  (64.803)  23.679
e. Remuneração da administração: Em 31 de dezembro de 2021, a despesa 
com remuneração de administradores na controladora e no consolidado foi de 
R$3.125 (R$3.935 em 2020).
15 Outros ativos Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Prêmio de seguros a apropriar 1.876 2.393 1.876 2.393
Bloqueios e depósitos judiciais 5.868 4.347 5.868 4.347
Outros 591 348 591 1.205

8.335 7.088 8.335 7.945
Circulante 2.467 2.741 2.467 3.598
Não circulante 5.868 4.347 5.868 4.347

8.335 7.088 8.335 7.945
16 Ativo não circulante mantido para venda: Em 28/05/2021 a companhia 
concretizou-se a venda das Brilhantes I e II para Celeo Redes Brasil S.A pelo 
valor líquido de R$102.338. Valores contábeis Brilhantes I e II

Brilhante Brilhante II Total do Investimento
Patrimônio líquido
Capital social 115.300 12.960 128.260
Reserva legal 6.697 614 7.311
Dividendo adicional proposto 3.915 2.647 6.562
Resultado de 2021 3.993 879 4.872
Outros ajustes - 848 848

Total do patrimônio líquido 129.905 17.948 147.853
Redução do valor recuperável 
de ativo (impairment) 2020 (41.331)
Redução do valor recuperável 
de ativo (impairment) 2021 (4.184)

(45.515)
102.338

17 Investimentos Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Em controladas 29 61.411 – –
Em controladas em conjunto 709.508 466.848 708.908 481.497

709.537 528.259 708.908 481.497
Controladora

2020
Aumento 
de capital

Alienação de 
investimento

Resultado de 
equivalência

Transferência para 
aumento de Capital

Baixa pela 
Venda

Ganho/Perda 
na alienação Outros 2021

Sete Lagoas (i)  49.061 –  (48.055)  5.180 –  3.798  (9.984) – –
Brilhante I – – –  4.022 – –  (4.073)  51 –
Brilhante II – – –  954 – –  (111)  (843) –
Cobra Construções  (2.299) – –  (19) – – –  2.968  650
Chimarrão  117.549  20.000 –  55.244 – – – –  192.793
Mantiqueira  349.300  40.000 –  126.816 – – – –  516.116
Engemisa  (1) – – – – – – –  (1)
Belmonte I (ii)  4.988 – –  (1)  (4.988)  988 –  (987) –
Belmonte II (ii)  9.661 – –  (1)  (9.661)  1.334 –  (1.333) –
ESB–Energia & Sustentabilidad – – –  (21) – – –  50  29

 528.259  60.000  (48.055)  192.175  (14.649)  6.120  (14.168)  (94)  709.587
(i)  O saldo em questão é referente ao ganho na venda de Sete Lagoas. (ii) Os saldos são referentes as vendas de Belmontes I e II. venda.

Consolidado

2020
Aumento de 

capital
Alienação de 
investimento

Resultado de 
equivalência

Transferência para 
aumento de Capital

Baixa pela 
Venda Outros 2021

Chimarrão  117.549  20.000 –  55.244 – – –  192.793
Mantiqueira  349.300  40.000 –  126.816 – – –  516.116
Engemisa  (1) – – – – – –  (1)
Belmonte I (investimento em curso)  4.988  37.541 –  (1)  (4.988)  (36.553)  (987) –
Belmonte II (investimento em curso)  9.661  71.433 –  (1)  (9.661)  (70.099)  (1.333) –

 481.497  168.974 –  182.058  (14.649)  (106.652)  (2.320)  708.908
Informações relevantes sobre as controladas e controladas em conjunto:

2021
Quantidade total de ações ou 

quotas possuídas
Participação 

em % Capital social
Lucro (prejuízo) líquido 

das investidas Dividendos
Cobra Construções 5.173.466 100 5.173 (19) –
Energia e Sustentabilidade 50.000 100 50 (4)
Controladas em conjunto
Mantiqueira  153.750 25 615.001 544.977 –
Chimarrão  77.000 25 308.001 242.619 –

2020

Controladas
Quantidade total de ações 

ou quotas possuídas
Participação 

em %
Capital 
social

Patrimônio líquido 
ajustado

Lucro (prejuízo) líqui-
do das investidas

Dividen-
dos

Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A.  999.999  100  36.857  49.061  2.182 –
Cobra Construções  455.466  100  4.555  6  (5) –
Controladas   em conjunto
Mantiqueira Transmissão de Energia S.A.  113.750.250  25  455.001  1.397.198  633.785 –
Chimarrão Transmissora de Energia S.A.  57.000.250  25  228.001  470.195  198.747 –
Controladas Cobra  

Construções
Energia e  

Sustentabilidade
Balanço patrimonial 2021 2020 2021 2020
Ativo:
 Circulante 630 22 19 -
 Não circulante - - - -
Total do ativo 630 22 19 -
Passivo:
 Circulante 4 3 1 -
 Não circulante 25 19 - -
Total do passivo 29 22 1 -
Patrimônio líquido 620  6 21 -
Resultado do exercício  (19)  (5)  (4) -
Controladas em conjunto:

Chimarrão  Mantiqueira
Balanço Patrimonial 2021 2020 2021 2020

Ativo:
Circulante  231.427 705.451  238.814  181.834
Não circulante  3.378.025 1.855.833  6.376.531  4.508.289
Total do ativo  3.609.451 2.561.284  6.615.346  4.690.123
Passivo:
Circulante  344.448 310.639  605.195  745.003
Não circulante  2.472.190 1.780.450  3.907.975  2.547.922
Total do passivo  2.816.637 2.091.089  4.513.170  3.292.925
Patrimônio líquido  550.195 470.195  1.557.199  1.397.198
Resultado do exercício  242.619 198.747  544.977  633.785
18 Imobilizado Controladora

Taxa 
Depre-
ciação 2020

Adi-
ções

Bai-
xas

Depre-
ciação 2021

Veículos 20%  5.948 –  (110)  (1.380)  4.458
Computadores e periféricos 20%  2.355  1.141  (674)  (840)  1.982
Móveis e utensílios 10%  2.121  1.030 –  (389)  2.762
Máquinas e equipamentos 10%  17.899  2.112  (4)  (2.374)  17.634
Ferramentas 20%  682  836 –  (406)  1.113
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 20% – – – – –

 29.005  5.120  (788)  (5.389)  27.948
Consolidado

Taxa 
Depre-
ciação 2020

Adi-
ções Baixas

Depre-
ciação 2021

Veículos 20%  5.948 –  (110)  (1.380)  4.458
Computadores e periféricos 20%  2.355  1.141  (674)  (840)  1.982
Móveis e utensílios 10%  2.121  1.030 –  (389)  2.762
Máquinas e equipamentos 10%  17.899  2.112  (4)  (2.374)  17.634
Ferramentas 20%  682  836 –  (406)  1.113
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 20% – – – – –

 29.005  5.120  (788)  (5.389)  27.948
Consolidado

Taxa 
Depre-
ciação 2019

Adi-
ções Baixas

Depre-
ciação 2020

Veículos 20%  8.030 – –  (2.293)  5.737
Computadores e periféricos 20%  1.851  1.667  (267)  (779)  2.472
Móveis e utensílios 10%  2.156  303  (7)  (330)  2.122
Máquinas e equipamentos 10%  18.314  3.041  (942)  (2.341)  18.072
Ferramentas 20%  942  28 –  (288)  682
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 20%  1.461 –  (1.461) – –

 32.754  5.039  (2.677)  (6.031)  29.085

19 Fornecedores e provisão de fornecedores
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores–materiais e serviços 32.438 24.730 32.433 25.049
Fornecedores–retenções contratuais 6.520 1.336 6.520 1.336

38.958 26.066 38.953 26.385
Provisão de fornecedores 48.526 8.101 48.459 8.413
Total 87.484 34.167 87.412 34.798
20 Empréstimos e financiamentos

Controladora

2020
Amortização 
do principal

Variação 
cambial

Juros Apro-
priados

Amortização 
de Juros 2021

Itaú  287.853  (170.000)  (892)  8.823  (10.712) 115.072
 287.853  (170.000)  (892)  8.823  (10.712) 115.072

2021 2020
Circulante  115.072 172.853
Não circulante – 115.000

115.072 287.853
Consolidado

2020
Cap-
tação

Amorti-
zação do 
principal

Varia-
ção 

cambial

Juros 
Apro-

priados

Amorti-
zação de 

Juros 2021
Itaú  287.853 –  (170.000)  (892)  8.823  (10.712)  115.072
Empréstimo 
BNDES 15.171 –  (15.000) -  (171) - –

303.024 –  (185.000)  (892)  8.652  (10.712) 115.072
2021 2020

Circulante 115.072 174.818
Não circulante – 128.206

115.072 303.024
Banco Itaú: Durante o ano de 2021 a empresa não quitou empréstimos. Em 27 
de dezembro de 2019, a Companhia assinou junto ao Banco Itaú, um contrato 
de Empréstimo no valor de US$ 41.975 (R$ 170.000), com remuneração de 
CDI + 1,0% a.a., com vencimento em 21 de janeiro de 2021. O Empréstimo foi 
em dólar, com taxa fixada em R$ 4,05. BNDES: Em 15 de agosto de 2014, a 
Controlada Sete Lagoas Transmissora de Energia S.A. assinou um Contrato de 
Empréstimo mediante abertura de crédito estabelecido com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinado à implantação do 
sistema de transmissão composto pela subestação Sete Lagoas 4 em 345/138 
kV e dois trechos de linha de transmissão com aproximadamente 1 Km em 
345 kV, todas no estado de Minas Gerais. O empréstimo foi quitado durante 
o ano de 2021. • Subcrédito A–Principal de R$ 18.262 sobre o qual incidem 
juros de 1,97% ao ano acima da Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP. O mon-
tante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% a.a. (URTJLP) 
é capitalizado mensalmente no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência do 
Contrato e no seu vencimento ou liquidação. A amortização e pagamento de 
juros serão realizados em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se 
a primeira prestação em 15 de dezembro de 2014 e a última em 15 de novem-
bro de 2028. • Subcrédito B–Principal de R$ 6.100 sobre o qual incidem juros 
de 1,57% ao ano acima da Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP. O montante 
correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder 6% a.a. (URTJLP) é capi-
talizado mensalmente no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência do Contrato 
e no seu vencimento ou liquidação. A amortização e pagamento de juros serão 
realizados em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 
prestação em 15 de dezembro de 2014 e a última em 15 de novembro de 2028. 
O financiamento é garantido por: (i) Penhor de direitos da concessão; Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e outras Avenças; 
(ii) Diretos creditórios, provenientes da prestação de serviços de transmissão 
de energia elétrica, previsto no Contrato de Concessão, no CPST–Contrato 
de Prestação de Serviços de Transmissão e no CUST- Contrato de Uso do 
Sistema de Transmissão. (iii) Direitos creditórios das seguintes contas: • Conta 
Centralizadora, na qual serão depositados todos os recursos provenientes dos 
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direitos cedidos. • Conta Reserva, constituída com saldo de 03 (três) vezes o 
valor da última prestação mensal vencida no serviço da dívida, incluindo paga-
mentos de principal, juros e demais acessórios da dívida, até a liquidação do 
financiamento. (iv) Fiança Bancária Itaú Unibanco. Adicionalmente, de acordo 
com as cláusulas contratuais, a Companhia deve atender, durante o período de 
amortização do contrato, os seguintes índices financeiros: • Índice de cobertura 
da dívida–Fluxo de caixa disponível para pagamento da dívida no período di-
vidido pelo montante de juros a pagar, adicionado do montante amortizado do 
principal (superior ou igual a 1,3 vezes). • Índice de capitalização (Patrimônio 
líquido/ativo total) igual ou superior a 0,3 (três décimos). Em 31 de dezembro 
de 2021 a Companhia estava em conformidade com as cláusulas contratuais 
dos empréstimos sitados acima.. 
21 Obrigações sociais e trabalhistas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Salários a Pagar  1.772  503  1.772  503
Provisão de Férias 13.583 13.920 13.583 13.920
INSS a pagar 13.529 8.630 13.529 8.630
FGTS a pagar 2.026 2.250 2.026 2.250
Outros 8.976 11.135 8.976 11.135

39.886 36.438 39.886 36.438
22 Impostos a recolher Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
ISS 3 - 3 -
Tributos retidos na fonte 4.260 2.084 4.260 2.084
IRPJ a pagar - - - 413
PIS 226 31 226 31
COFINS 1.048 154 1.048 154
Outros impostos a pagar 1.464 756 1.464 756

7.001  3.025  7.001  3.438  
23 PIS e COFINS diferidos: Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos impostos 
diferidos do consolidado foi de R$7.254. Não há valores diferidos em 31/12/2021 
em decorrência da venda das ações da empresa Sete Lagoas Transmissora de 
Energia S.A., como informado na nota explicativa nº1. Montante relacionado à 
diferença temporária sobre as receitas do Ativo contratual, na aplicação do CPC 
47, que será amortizado até o final do prazo da concessão. 24 Impostos de 
renda e contribuição social: a. Diferidos: No ano de 2021, forma revertidos os 
valores de IR diferido e CS diferida em decorrência da realização das diferenças 
temporárias registradas em 2020. O saldo em 31/12/2021 foi constituído com 
base em projeções e estimativas de recuperação do prejuízo fiscal apurado no 
ano corrente. b. Correntes:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 41.724 459.473 41.724 460.751
Despesa de imposto de renda e 
contribuição social à aliquota de 34% (14.186) (156.221) (14.186) (156.655)
Adições (exchisões)
Pre juizos fiscais 2.399 2.399
Equivalência patrimonial 66.382 72.104 66.382 71.362
Diferença permanente (197) (1.462) (197) (1.563)
Diferença temporária (16.308) (16.236) (16.308) (16.236)
Prejuizo fiscal - ativo diferido não 
constituído (i) (35.691) - (35.691) -
Constituição ER.PJ e CSLL diferido 
Ativo 7 14.052 7 14.052

7 (85.363) 7 (86.641)
(i) O ativo diferido não constituído foi definido com base em estimativas do nosso 
time do fiscal. Uma vez que a Cobra possui histórico de não conseguir recuperar 
100% do montate, foi feito uma base de cálculo para chegar num percentual de 
recuperabilidade do saldo. 25 Adiantamentos: a. A fornecedores: Os adian-
tamentos a fornecedores na controladora e no consolidado de R$ 11.996 (R$ 
11.027 em 2020), referem-se a adiantamentos a fornecedores pelas prestações 
de serviços e compra de materiais nos projetos.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Terceiros 11.966 11.027 11.968 11.027
11.966 11.027 11.968 11.027

Circulante 11.966 11.027 11.968 11.028
Não circulante - - - -
b. A clientes: Os adiantamentos à clientes na controladora e no consolidado 
de R$ 83.836 (R$ 4.100 em 2019), são relativos a faturamento de obras ainda 
não plenamente executadas.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Terceiros 67.053 83.836 67.053 83.836
Parte relacionada – – – –

67.053 83.836 67.053 83.836
Circulante 67.053 83.836 67.053 83.836
Não circulante - - - -
26 Dividendos a pagar

Controladora e Consolidado
2021 2020

Cobra Instal. Y Serv. Inter. S.L  639 6.452
Moncobra S.A. – 2
Cobra Concesiones Brasil S.L.  8.234 82.683
Técnicas de Desalinización de Aguaus S.L  1.038 10.486
Tedagua Renovables S.L – 493
Cobra Concesiones S.L. 0 1

9.911 100.117
27 Provisões para contingências: Em 31 de dezembro de 2021 o valor de 
provisões prováveis resultou um total de R$ 2.908 milhões. Para 2020, o valor 
era de R$ 156 mil e refere-se a demandas nas empresas que foram vendidas 
em 2010, 2012 e 2014, pois a Companhia continuou com a responsabilidade 
dos passivos fiscais, cíveis e trabalhistas destas empresas existentes na data 
da venda. A referida provisão representa a melhor estimativa da Administração 
de expectativa de ressarcimento aos compradores das empresas.
Provável Controladora e Consolidado

2021 2020
Ambiental 416 2
Cível 1.099 72
Fiscal 462 58
Trabalhista 931 24

2.908 156
Contingências com perdas possíveis: A Companhia possui contingências 
de natureza fiscal, trabalhista e cível cuja expectativa de perda avaliada pela 
Administração e suportada pelos assessores jurídicos está classificada como 
possível. Em 31 de dezembro de 2021 as contingências classificadas com pro-
babilidade de perda possível, totalizaram R$ 75.501 (56.447 em 2020).
Possível Controladora e Consolidado

2021 2020
Fiscal 61.695 58.340
Cível 418 -
Ambiental 110 -
Trabalhista 13.278 5.505

75.501 56.447
Em relação aos processos de natureza fiscal no montante de R$75.501 
(R$56.447 em 2019), destacamos um processo no valor de R$15.079 e outro 
processo no valor de R$ 13.263 que tratam da exigência de supostos débitos de 
ISS, relativos ao serviço de gerenciamento técnico, administrativo e financeiro 
do projeto de implementação da Linha de Transmissão de Energia Elétrica Ilha 
Solteira – Ilha Solteira II, 440kv / Ilha Solteira II – Inocência, 230kv, Inocência – 
Chapadão do Sul, 230kv nos Municípios de Cassilândia/MS e Paranaíba/MS. 28 
Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital 
social subscrito e integralizado da Companhia é de R$609.721 (R$349.721 
em 2020), dividido em 609.720.747 (351.254.570 em 2019) ações ordinárias 
nominativas subscritas e integralizadas, sem valor nominal. Em 06 de setembro 
de 2021, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates 
e discussões, os acionistas da Companhia aprovaram o aumento de capital em 

R$ 260.000, divididos em 260.000 ações ordinárias nominativas subscritas e 
integralizadas, sem valor nominal, mediante aproveitamento da reserva legal 
no valor de R$ 54.000 e lucros não distribuidos no valor de R$ 206.000, devida-
mente reconhecidos até 31/12/2020, distribuídas entre os acionistas proporcio-
nalmente a sua posição acionária.

%

Quantidade 
de Ações 

 Cobra Brasil

Capital 
Aportado 

Cobra Brasil
Cobra Concessiones Brasil S.L 83,0792%  506.551.119  506.551
Cobra Concessiones S.L 0,0001%  610  1
Cobras Instalaciones y Servicios 
Internacional S.L 6,4448%  39.295.283  39.295
Monocobra S.A 0,0017%  10.365  10
Técnicas de Desanilizacion de Agua 
S.A 10,474%  63.863.370  63.863

100,0000%  609.720.747  609.721
b. Reserva legal: Constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício, 
observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. c. Di-
videndos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculado nos termos 
do artigo 202 da Lei 6.404/76.

2021 2020
Lucro líquido do exercício  41.731  374.110
Adoção na aplicação inicial do CPC 47 – –
Reserva legal (5%)  (2.087)  (18.706)
Base de cálculo para os dividendos  39.644  355.404
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  (9.911)  (88.851)
Dividendos adicionais propostos  (29.733)  (255.288)
Dividendos adicionais aprovados –  (11.265)
29 Receita operacional líquida

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita de construção  854.258  930.575 854.258 930.575
Receita de remuneração do ativo 
financeiro - - - 6.419
Receita de operação, manutenção e 
outras - - - 1.147
Ajuste de revisão tarifária - - -  (30)
Outras receitas  4.481 -  4.481 -
(-) PIS e COFINS  (1.490)  (4.143)  (1.490)  (4.941)
(-) ISS  (26.795)  (33.085)  (26.795)  (33.085)
(-) ICMS  (307)  (597)  (307)  (597)
(-) Quota para RGR e pesquisa e 
desenvolvimento – – –  (299)

830.147 892.750 830.147 899.189
30 Custos operacionais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Pessoal  343.250  282.218  343.250  282.172
Aluguéis  102.719  71.754  102.719  71.754
Viagens e representações  55.549  35.727  55.549  35.727
Impostos, contribuições e taxas  6.682  4.573  6.682  4.573
Material e equipamentos  147.701  67.936  147.701  67.936
Seguros  12.217  10.557  12.217  10.557
Serviços prestados  182.712  50.104  182.712  51.933
Depreciação 5.421 5.762  5.417 5.762
Conservação dos imóveis e dos veículos 33.494 24.601  33.494 24.601
Outros  21.146  19.632  21.146  19.685
Provisão de fornecedores  40.358  8.101  40.358  8.101

951.248 572.864 951.245 574.700
31 Despesas gerais e administrativas

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Pessoal  9.004 14.756 9.004 14.756
Gastos com escritório  1.040 415 1.042 415
Serviços prestados  14.335 10.678 14.339 10.775
Despesa decorrente da venda de ativos  (1) –  (1) –
Multas passivas – 5.225  0 5.225
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa  (1.468)  (197)  (1.468)  (197)
Outras despesas  12.177 10.068  12.175 10.084

35.087 40.945 35.092 41.058
32 Receitas financeiras e despesas financeiras

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita de aplicações financeiras  11.052 8.513  11.052 8607
Receita de Variação Cambial  5.187 48.425  5.187 48.425
Outras receitas financeiras  281 0  281 0
Receitas financeiras 16.520 56.938 16.520 57.032

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Juros e var. mon. sobre 
empréstimos e financiamentos  (8.543)  (9.052)  (8.543)  (10.128)
Operação a termo swap –  (47.582) –
Variações monetárias passivas  (2.843)  (14)  (2.843)  (14)
IOF e demais despesas  (53)  (2.521)  (53)  (2.521)
Comissões bancárias  (349)  (325)  (349)  (325)
Outras despesas financeiras  (1.707)  (2.023)  (1.707)  (2.076)
Despesas financeiras  (13.495)  (61.517)  (13.495)  (15.064)
Resultado Financeiro  3.025  (4.579)  3.025  41.968
Em 27 de dezembro de 2019, a Companhia assinou junto ao Banco Itaú, um 
contrato de Empréstimo de Swap no valor de US$ 41.975 (R$ 170.000), com 
remuneração de CDI + 1,0% a.a., com vencimento em 21 de janeiro de 2021. 
O Empréstimo foi em dólar, com taxa fixada em R$ 4,05. A taxa do Dolar em 
31 de dezembro de 2020 foi de R$5,19, com isso, a Cobra Brasil teve o ganho 
em questão na transação. 33 Instrumentos financeiros: Esta nota apresenta 
informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos a seguir 
mencionados, os objetivos da Companhia, os gerenciamentos de risco e de 
capital exercidos pela Companhia. Gerenciamento de riscos: Visão geral–a 
Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de ins-
trumentos financeiros: a. Risco de crédito. b. Risco de mercado. c. Risco opera-
cional. Estrutura de gerenciamento de risco–o gerenciamento de risco da Com-
panhia visa identificar e analisar os riscos aos quais está exposta, para definir 
limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos 
limites. A Companhia, por meio do gerenciamento de suas atividades, objetiva 
desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos 
os empregados entendam os seus papéis e obrigações. A Administração acom-
panha o cumprimento do desenvolvimento de suas atividades de controle de 
riscos e revisa a adequação da estrutura de gerenciamento de risco em relação 
aos riscos enfrentados pela Companhia. O gerenciamento de riscos é feito com 
base também no nível e no contexto dos grupos de controle dos acionistas da 
Companhia. a. Riscos de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em perdas 
decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, 
oriundas da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco 
é basicamente proveniente das contas a receber de clientes, ativo financeiro e 
de instrumentos financeiros, conforme apresentado a seguir:

Controladora Consolidado
Ativos Financeiros 2021 2020 2021 2020
 Caixa e equivalentes de caixa  211.295 553.824  211.934 559.061
Clientes  126.433  60.489  126.433 61.301
 Títulos e valores mobiliários – – – 745
Ativo de contrato – – – 80.666

 337.728  614.313  338.367  701.773
• Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários–represen-
tado pelas aplicações financeiras de primeira linha, o que mitiga o risco que a 
contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. • Clientes – representado 
pelos clientes de EPC. • Ativo de contrato–A Administração entende que não 
é necessária a contabilização de provisão para devedores duvidosos em rela-
ção aos seus clientes, considerando que o CUST, celebrado entre o ONS, as 

concessionárias de transmissão e o usuário, tem como um de seus objetivos: 
“Estabelecer os termos e as condições que irão regular a administração pelo 
ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de uso da transmissão e a exe-
cução do sistema de garantias, atuando por conta e ordem das concessionárias 
de transmissão.” São instrumentos financeiros que garantem o recebimento dos 
valores devidos pelos usuários às concessionárias de transmissão e ao ONS, 
pelos serviços prestados e discriminados no CUST: i) Contrato de Constituição 
de Garantia–CCG e ii) Carta de Fiança Bancária–CFB. As principais vantagens 
desses mecanismos de proteção estão descritas a seguir: • Riscos diluídos, pois 
todos os usuários pagam a todos os transmissores. • As garantias financeiras 
são fornecidas individualmente pelos usuários. • Negociações de pagamento 
são feitas diretamente entre transmissores e usuários. • No caso de não paga-
mento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS o 
acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou 
à CFB. b. Risco de mercado: A utilização de instrumentos financeiros, pela 
Companhia, tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando 
a exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às osci-
lações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia também 
não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de 
riscos. • Risco de taxa de juros–refere-se aos impactos nas taxas de juros 
variáveis sobre as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras e de 
empréstimos financeiros. • Risco de liquidez–é o risco em que a Companhia 
irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Compa-
nhia. A seguir estão os vencimentos contratuais de passivo financeiro remanes-
centes em 31 de dezembro de 2021. Os valores apresentados são brutos e não 
descontados e incluem pagamentos de juros estimados e excluem o impacto 
dos acordos e compensações.

Fluxo de caixas contratuais
Valor 

contábil A vencer
Até 30 
dias

Entre 30 e 
90 dias

Acima 
de 90

Fornecedores  32.438  20.089  6.971  1.350  4.027
Financiamentos  115.072  115.072 – – –
Total  147.510  135.161  6.971  1.350  4.027
Os prazos de liquidação dos passivos financeiros não derivativos, como emprés-
timos e financiamentos, estão divulgados nas notas explicativas nº 10. Os saldos 
relacionados a fornecedores, reconhecidos pela Companhia como passivo finan-
ceiro não derivativo, possuem prazo de liquidação para os próximos 12 meses. • 
Risco de inflação–A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices 
de inflação. Em caso de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzi-
das. Em caso de repentino aumento da inflação, a Companhia poderia não ter as 
suas receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos 
resultados. • Risco de captação–A Companhia poderá enfrentar dificuldades na 
captação de recursos com custos e prazos de reembolso que sejam adequados 
ao seu perfil de geração de caixa e/ou suas obrigações de reembolso de dívida. 
c. Riscos operacionais: Os riscos operacionais são aqueles inerentes à própria 
execução do negócio da Companhia e podem decorrer das decisões opera-
cionais e de gestão da Companhia ou de fatores externos, tais como aqueles 
decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos 
de comportamento empresarial. Risco técnico: A infraestrutura da Companhia 
é dimensionada de acordo com orientações técnicas impostas por normas locais 
e internacionais. Ainda assim, algum evento de caso fortuito ou força maior 
pode causar impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos 
pelo projeto original. Nestes casos, os custos necessários para a recolocação 
das instalações em condições de operação devem ser suportados pela Com-
panhia, ainda que eventuais indisponibilidades de suas linhas de transmissão 
não gerem redução das receitas (Parcela Variável). Riscos regulatórios: A 
Companhia está sujeita à extensa legislação e regulação governamental emitida 
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia–MME, ANEEL, ONS e 
Ministério do Meio Ambiente. Risco de seguros: A Companhia contrata seguros 
de risco operacional e de responsabilidade civil para suas linhas de transmissão 
e subestações. A Companhia adota os critérios de contratação dos seguros de 
risco operacional e responsabilidade civil com o intuito de utilizar as melhores 
práticas adotadas por outras empresas representativas do setor, que consistem 
em segurar os equipamentos mais relevantes e significativos para a operação, 
mantendo-os com elevados níveis de segurança aos potenciais sinistros. 33.1 
Categorias de instrumentos financeiros

Ativos financeiros  Categoria
Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado
Clientes Custo amortizado
Títulos e valores mobiliários Custo amortizado
Mútuos Custo amortizado
Ativo de contrato Custo amortizado

Passivos financeiros
Fornecedores Passivo financeiro ao custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Passivo financeiro ao custo amortizado
33.2 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 e equivalentes de caixa: con-
tas correntes conforme posição dos extratos bancários, aplicações financeiras 
valorizadas pela taxa do CDI até a data da apresentação das demonstrações 
financeiras. • Ativo contratual: o ativo de contrato no início da concessão é 
mensurado ao valor justo e posteriormente mantido ao custo amortizado pelo 
resultado conforme o método da taxa de juros efetiva. No início de cada conces-
são, a taxa interna de retorno é calculada baseada no custo de capital próprio 
e está auferida através de componentes internos e de mercado. A Companhia 
adotou a metodologia de apuração do valor justo do ativo financeiro, através do 
recálculo da taxa interna de retorno. Desta forma, o valor justo do ativo financeiro 
mantido pela Companhia foi determinado de acordo com modelo de precificação 
baseado em análise do fluxo de caixa descontado e utilizando a taxa interna 
de retorno. A taxa interna de retorno considera as condições do Leilão e dessa 
forma não sofre alteração pois a Companhia atualiza as premissas utilizadas 
no início da concessão. A administração considera que os saldos contábeis 
aproximam-se dos seus valores justos. • Empréstimos e financiamentos: a 
Companhia considera que os valores justos para o financiamento do BNDES 
e do Itau são considerados próximos aos saldos contábeis, uma vez que não 
existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros comparáveis. 
34 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. 35 Seguros: A Com-
panhia possui cobertura de seguro contra incêndio empresarial, veículos e res-
ponsabilidade civil. A cobertura de seguros da Companhia está demonstrada 
conforme quadro a seguir:

Vigência Importância
Tipo de Cobertura início final Segurada

Adiantamento de pagamentos 02/08/2020 30/12/2022 60.987
Manutenção Corretiva 18/02/2020 18/02/2022 33.276
Responsabilidade Civil 09/12/2020 28/02/2023 430.020
Risco de Engenharia 20/05/2020 31/12/2023 280.337
Risco de Engenharia e Respon-
sabilidade Civil 07/05/2021 28/02/2025 440.841
Risco de teletransporte aéreo 08/04/2021 08/04/2022 1.510
Riscos Nomeados 21/10/2021 12/09/2022 32.794
Veículos 31/05/2021 31/05/2022 319
Total Geral 1.280.084
A Cobra Brasil é a tomadora do segurado e a segurada são os projetos que 
a Cobra Brasil tem em aberto. O total da importância segurada é superior ao 
total de receita faturada no ano. 36 Eventos Subsequentes: Em 07 de janeiro 
de 2022, a Cobra Brasil renovou o contrato de empréstimo com o banco Itaú 
Unibanco S.A que altera a data de vencimento do empréstimo bancário para 
07/07/2022, no valor original de R$ 115.000 (cento e quinze milhões).
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e Acionistas da Cobra Brasil Serviços, Comunica-
ções e Energia S.A. Rio de Janeiro–RJ Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas da Cobra Brasil Serviços, Co-
municações e Energia S.A. (Companhia), identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informa-
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, 
da Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. (Companhia) em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas ope-
rações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e 
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

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

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles in-
ternos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais 
se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Luiz Ferreira - Contador CRC RJ-087095/O-7
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