
Itaqui Geração de Energia S.A.
CNPJ Nº 08.219.477/0001-74

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 78.459 61.387
Arrendamento 5.031 4.782
Outros impostos a recolher 12 3.056 4.970
Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 12 26.841 24.284
Obrigações sociais e trabalhistas 11.541 12.690
Mútuos 15 174.311 112.581
Operações comerciais com partes relacionadas 15 64 3.809
Provisão de custo por ressacimento 23.755 32.611
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico 10.400 17.296
Dividendos a pagar 16.2 95.738 33.913
Outras obrigações 47 210

429.243 308.533
Não circulante
Fornecedores 4.416 4.244
Mútuos 15 658.077 695.704
Arrendamento 10.853 6.707
Operações comerciais com partes relacionadas 15 14.612 15.765
Retenção contratual 4.330 4.330
Provisão para contingências 14 3.612 3.704

695.900 730.454
Total do Passivo 1.125.143 1.038.988
Patrimônio líquido 16
Capital social 1.490.072 1.490.072
Reserva legal 19.738 7.474
Reserva de lucro 182.865 101.739
Reserva de incentivo fiscal 16.412 6.352
Total do patrimônio líquido 1.709.087 1.605.637

2.834.230 2.644.625
As notas explicativas da administração são parte 

integrante das demonstrações financeirasDemonstrações dos Resultados 
Exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020 

Nota 2021 2020
Receita de venda de bens e/ou serviços 17 1.002.440 611.061
Custo dos bens e/ou serviços vendidos 18 (774.410) (416.468)
Resultado bruto 228.030 194.593
Despesas/Receitas operacionais 
Gerais e administrativas 18 (13.501) (14.207)
Outras receitas operacionais 18 155.372 54.436
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 369.901 234.822
Resultado financeiro 19
Receitas financeiras 8.622 40.497
Despesas financeiras (99.450) (124.458)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 279.073 150.861
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
Corrente 10 (3.720) (2.352)
Diferido 10 (30.077) 833
Lucro líquido do exercício 245.276 149.342

As notas explicativas da administração são parte  
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes -  
Exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020 

2021 2020
Lucro líquido do exercício 245.276 149.342
Outros resultados abrangentes a serem reclassificados
 para resultado do exercício em períodos subsequentes 
Ajuste de avaliação Patrimonial - -
Total de outros resultados abrangentes do exercício 245.276 149.342

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos 
Exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020 
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 Saldo em 31/12/2019 2.407.156 - - - (916.948) 1.490.208
Redução de capital (917.084) - - - 917.084 -
Incentivo fiscal SUDAM/
 SUDENE - - - 6.352 (6.352) -
Transações com acionistas: 
Lucro líquido do exercício - - - - 149.342 149.342
Reserva de lucros - - 101.739 - (101.739) -
Reserva Legal - 7.474 - - (7.474) -
Dividendos - - - - (33.913) (33.913)
Saldo em 31/12/2020 1.490.072 7.474 101.739 6.352 - 1.605.637
Incentivo fiscal SUDAM/ 
 SUDENE - - - 10.060 (10.060) -
Transações com acionistas: 
Lucro líquido do exercício - - - - 245.276 245.276
Distribuição de dividen- 
 dos adicionais - - (86.088) - - (86.088)
Reserva Legal - 12.264 - - (12.264) -
Dividendos mínimos 
 obrigatórios - - - - (55.738) (55.738)
Reserva de lucros - - 167.214 - (167.214) -
 Saldo em 31/12/2021 1.490.072 19.738 182.865 16.412 - 1.709.087

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixas  
Exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020 

2021 2020
 Fluxo de caixa das atividades operacionais 
 Lucro antes dos Impostos  279.073 150.861
 Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das
 atividades operacionais: 
    Depreciação e amortização 107.350 101.583
    Baixa de imobilizado e intangível 36.398 40
    Juros de arrendamento 1.223 1.450
    Amortização arrendamento 5.368 4.854
    Juros incorridos e variação monetária de empréstimos
 e financiamentos - 46.686
    Rendimento de Aplicações (TVM) (4.326) -
    Amortização do custo de captação - 5.690
    Juros incorridos contratos de mútuo 23.965 9.421
    Juros de mora incorridos com fornecedores 250 44
    Reversão de impairment (150.106) (52.777)
    Provisão/reversão para contingências (92) 2.113

299.103 269.965
 Variações nos ativos e passivos 
    Despesas antecipadas  (4.138) (3.795)
    Adiantamentos diversos 8.859 (9.385)
    Contas a receber (29.716) 27.056
    Depósitos vinculados (263) 119
    Impostos a recuperar (8.897) (28.218)
    Estoque (188.922) 11.394
    Impostos e contribuições a recolher 1.584 1.274
    Fornecedores (27.952) (9.409)
    Salários e férias a pagar (1.149) 2.067
    Mútuos com partes relacionadas  138 -
    Operações comerciais (4.434) (17.041)
    Energia elétrica ressarcimento (8.856) (2.330)
    Encargos Setoriais - P&D (6.896) 865
    Outros Ativos e Passivos 2.100 (1.731)

30.651 240.831
    Dividendos pagos  (80.000) -
    Imposto de renda e contribuição social pagos (4.661) (2.247)
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados/
 (utilizados) pelas atividades operacionais (54.100) 238.584
 Fluxo de caixa das atividades de investimento 
    Aquisição de imobilizado e intangível (31.245) (35.851)
    Aplicações em títulos e valores mobiliários (564) (42.129)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (31.809) (77.980)
 Fluxo de caixa de atividades de financiamento 
    Pagamento arrendamento  3.172 (5.928)
    Pagamento de juros sobre empréstimos - (28.708)
    Pagamento de principal de Empréstimos e financiamentos - (774.136)
    Captação de mútuo com partes relacionadas  - 641.996
    Depósitos vinculados - 41.138
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de
 financiamento 3.172 (125.638)
 Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (82.737) 34.966
 No início do exercício 109.312 74.346
 No fim do exercício 26.575 109.312
 Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (82.737) 34.966

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Itaqui Geração de Energia S.A. (“UTE Itaqui” ou “Com-
panhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e possui autorização para 
operação de uma usina termoelétrica ("UTE") a carvão mineral instalada no Distrito 
Industrial de São Luís nas proximidades do Porto de Itaqui, localizado no Estado do 
Maranhão, com capacidade instalada de geração de 360 MW, com prazo de 35 (trinta 
e cinco) anos, conforme Portaria nº. 177, de 12/05/2008, do Ministério de Minas e 
Energia. Em 5/02/2013, a Companhia recebeu autorização da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) para iniciar a operação comercial. O empreendimento passou 
a ser remunerado de acordo com a sua capacidade total (360MW) em abril de 2013, 
segundo os termos do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 
(CCEAR) assegurado no leilão de energia A-5 de 2007. 2. Licenças e autorizações: 
A Itaqui cumpriu com todas exigências das condicionantes de sua Licença de Ope-
ração (LO) nº 1.101/2012 (1ª retificação), mantendo desta forma a manutenção da 
licença e consequentemente a operação de seu ativo. Em 2021 foram emitidas duas 
autorizações, (i) a outorga de uso de água subterrânea para o consumo humano e (ii) 
o certificado de licença de funcionamento da polícia federal. 3. Base de elaboração 
e apresentações das demonstrações financeiras: 3.1. Declaração de conformidade 
e base de elaboração: As demonstrações financeiras da Companhia referentes aos 
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (“CFC”) e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que estão em confor-
midade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo 
International Accounting Standard Board (“IASB”). As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na 
Nota 4 –“Resumo das principais práticas contábeis”. As demonstrações financei-
ras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por certos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Adicionalmente, a 
Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, 
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações 
financeiras. Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as de-
monstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 5 – “Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos”. Na preparação destas demonstrações financeiras, as mesmas 
políticas contábeis foram aplicadas nos exercícios apresentados. A emissão destas 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 25/04/2022. 3.2. 
Declaração de continuidade: A administração avaliou a capacidade da Companhia 
em continuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos para 
dar continuidade a seus negócios no futuro. Assim, as demonstrações financeiras fo-
ram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios 
da Companhia. 3.3. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: A Companhia 
adotou  sem impactos significativos, as alterações ao CPC 06 (R2) – “Arrendamen-
tos” e do CPC 48 – “Instrumentos Financeiros” sobre definição do termo “Reforma da 
Taxa de Juros de Referência – Fase 2”, a partir de 1º/01/2021. Uma série de outras 
novas normas também entraram em vigor a partir de 1º/01/2021, mas não afeta-
ram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia. Adicionalmente, A 
partir de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os quais não 
foram adotados antecipadamente pela Companhia:

Revisão e Normas impactadas 
Correlação 
com o IASB

Impactos 
contábeis

Revisão de pronunciamentos Técnicos nº 19 

Pronunciamentos Técnicos CPC 15 (R1) 
– Combinação de negócios, CPC 25 – 
Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, CPC 27 – Ativo imobilizado, 
CPC 29 – Ativo biológico e produto agrícola, 
CPC 37 (R1) – Adoção inicial das normas 
internacionais de contabilidade e CPC 48 – 
Instrumentos financeiros.

Annual Improvements 
to IFRS Standards 

2018- 2020; Property, 
Plant and Equipment: 

Proceeds before 
Intended Use; Onerous 
contracts – Costs of 

Fulfilling a contract; e 
Reference to the Con-

ceptual Framework

Sem 
impactos 

relevantes

4. Resumo das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 4.1. Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da 
Companhia são mensurados com base na moeda do principal ambiente econômico 
no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras es-
tão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de 
apresentação da Companhia. (a) Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são 
reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas tran-
sações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos 
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração 
do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com operações comer-
ciais, empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração 
do resultado como receita ou despesa financeira. 4.2.  Contas a pagar a fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço 
conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amorti-
zado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.3. Participação nos resultados
 A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados 
de funcionários com base em metas corporativas estabelecidas atreladas ao plano de 
desenvolvimento e crescimento da Companhia. A participação nos resultados é com-
posta por avaliação das metas de todos os colaboradores e diretoria. 4.4. Subvenção 
governamental:  A Companhia está situada em uma região na área de atuação da 
Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e obteve o incentivo fis-
cal que estabelece uma redução de 75% do imposto de renda do lucro decorrente 
da receita incentivada, até 2027. O resultado obtido com este benefício fiscal é a 
redução da despesa de imposto de renda e, na distribuição dos resultados do período, 
o montante reduzido da despesa é destinado à conta de reserva de incentivos fiscais, 
conforme disposição legal. 4.5. Práticas contábeis: As demais práticas contábeis 
relevantes da Companhia estão apresentadas nas  notas explicativas próprias aos 
itens a que elas se referem. 5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As es-
timativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e internacionais, 
é requerido que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o 
registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização 
em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e 
premissas pelo menos trimestralmente, exceto quanto a redução ao valor recuperável 
que é revisada conforme critérios detalhados na nota explicativa nº “11 – Imobili-
zado”. Itens significativos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão 
incluídos abaixo: (1) Reconhecimento de provisões para riscos fiscais, cíveis, traba-
lhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da probabilidade de perda 
que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as  
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como ak avaliação dos advogados externos, vide nota explicativa nº “14 - Provisão 
para contingências”; (2) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos e 
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financei-
ras e os usados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na extensão em que 
seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão 
compensados, vide nota explicativa nº “10 - Impostos a recuperar e diferidos”; 6. 
Caixa e equivalentes de caixa: Prática contábil: Incluem o caixa, os depósitos ban-
cários e outros investimentos de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança 
de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo.

2021 2020
Caixa e bancos 6 1.336
Fundo de Investimento (a) 26.569 7.951
CDBs - 100.025

26.575 109.312
a. Trata-se do fundo exclusivo de investimentos em Cotas de FI Renda Fixa Crédito 
Privado Eneva administrado pelo Banco Itaú. Em 31/12/2021, o saldo está composto 
somente por operações compromissadas, lastreadas por títulos públicos federais, 
registradas na CETIP ou SELIC, quando aplicável. Essas operações possuem garantia 
de recompra diária à uma taxa previamente estabelecida pelas instituições finan-
ceiras. A Administração utiliza seus títulos para gestão de caixa, visando atender 
compromissos de curto prazo. 7. Título e valores mobiliários

2021 2020
 Fundo de investimento (a) 47.019 42.129

47.019 42.129
a. Os papéis dos fundos de investimento classificados como títulos e valores mobili-
ários possuem vencimentos que ocorrerão entre 2022 e 2027, com liquidez diária, e 
são compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade, tais como títulos de 
renda fixa, títulos públicos, dentre outros, de acordo com a política de investimento 
da Companhia. Adicionalmente, os fundos de investimento são aplicações em cotas 
(FIC), administrados pelo Banco Itaú, que alocam seus recursos em cotas de diversos 
fundos abertos com suscetibilidade de variação do valor. A Companhia não possue 
gestão e controle direto sobre exposição, direitos, retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento e capacidade de utilizar seu poder para afetar o valor dos retornos sobre 
esses investimentos, tampouco participação relevante (limite máximo de 10% do 
Patrimônio Líquido do fundo) conforme CPC 36 (R3) / IFRS 10 – Demonstrações Con-
solidadas.  8. Contas a receber: Prática contábil: O contas a receber de clientes da 
Companhia corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no curso 
normal das suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, sub-

Balanço Patrimonial Exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota 2021 2020

Ativo
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 6 26.575 109.312
Títulos e valores mobiliários 7 47.019 42.129
Contas a receber 8 149.097 119.381
Estoques 9 261.756 72.834
Despesas antecipadas 8.771 4.633
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar 10 37.886 33.923
Outros impostos a recuperar 10 7.405 4.961
Operações comerciais com partes relacionadas 15 - 495
Adiantamentos a fornecedores 3.709 12.568
Outros 51 1.996

542.269 402.232
Não circulante 
Realizável a longo prazo 
Adiantamento a fornecedores  27 -
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos 10 178.398 208.477
Depósitos vinculados 1.433 1.170
Operações comerciais com partes relacionadas 15 2.912 2.881
Outros impostos a recuperar 10 2.496 6
Outros - 345

185.266 212.879
Imobilizado 11 2.106.120 2.028.162
Intangível 575 1.352

2.291.961 2.242.393
2.834.230 2.644.625

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras

sequentemente, mensurado pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efeti-
va de juros, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE).

2021 2020
 Contratos de comercialização de energia elétrica no
  ambiente regulado (CCEAR) 148.944 104.577
 Contratos de comercialização de energia elétrica no
  ambiente livre 153 14.804

149.097 119.381
O mercado de energia é um ambiente altamente regulado, com mecanismos mitiga-
tórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira do merca-
do está pautada no modelo de Câmara de compensação multilateral e centralizada.
As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE) são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indica-
ção de parte e contraparte. Esse modelo é benéfico para os agentes individualmente 
e para a estabilidade do mercado como um todo, minimizando a probabilidade de 
impactos negativos. Desta forma, todos os agentes são garantidores das operações a 
serem liquidadas. Além disso existem outras formas de gerenciamento do risco, como 
cláusulas contratuais, carta fiança, seguro garantia e outros. Não existem contas a 
receber em atraso e com expectativa de perda. 9. Estoques: Prática contábil: Os es-
toques da Companhia são essencialmente materiais ou insumos a serem consumidos 
ou transformados no processo de geração de energia. Eles são demonstrados ao custo 
ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A mensuração dos estoques inclui 
também qualquer redução ao valor realizável líquido desses ativos. O método de ava-
liação dos estoques de insumos é o da média ponderada móvel. Em 31/12/2021, a 
companhia não identificou redução ao valor realizável líquido dos estoques.

2021 2020
 Materiais, suprimentos e outros (a) 13.944 7.423
 Carvão (b) 218.877 39.542
 Peças eletrônicas e mecânicas (c) 27.659 24.839
 Lubrificantes e químicos 1.276 1.030

261.756 72.834
a. Saldo referente a materiais consumíveis necessários ao funcionamento da UTE, 
tais como óleo diesel, condensado, cal e gás hidrogênio. b. A variação ocorreu, prin-
cipalmente, devido a aumentos da taxa de câmbio e do índice CIF ARA (preço médio 
do carvão no mercado global), além de fatores como o aumento da demanda global 
por combustível para a geração de energia elétrica. Com isso, o consumo do estoque 
foi intensificado e foi preciso realizar compras ao longo de 2021. A posição atual do 
estoque reflete os maiores custos de aquisição do insumo. c. O saldo é composto por 
peças eletrônicas e mecânicas para utilização e reposição nas operações e manu-
tenções realizadas nas usinas e UTG. 10. Impostos a recuperar e diferidos: Prática 
contábil: O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e diferido é calculado com base nas 
leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço 
dos países em que as entidades da Companhia atuam e geram lucro tributável. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
apurações dos tributos sobre o lucro com relação às situações em que a regulamen-
tação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O 
IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passi-
vo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipada-
mente pagos excedem o total devido na data das Demonstrações Financeiras. O IRPJ e 
a CSLL diferidos ativos são reconhecidos baseados nas diferenças temporárias entre 
o valor contábil e o valor fiscal dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos 
prejuízos fiscais acumulados. As projeções da Companhia demonstram que os ativos 
fiscais diferidos serão realizados em até 13 anos. Os prejuízos fiscais não expiram no 
Brasil e a compensação é limitada a 30% do lucro fiscal do ano. Os tributos diferidos 
sobre o lucro são compensados quando existir um direito legalmente exequível sobre 
a mesma entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais 
e diferenças temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros 
tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizadas. As 
despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, 
exceto para transações reconhecidas diretamente no patrimônio líquido.Impostos a 

recuperar: O saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) 
a recuperar está representado a seguir:

2021 2020
 Imposto de Renda - IR 33.258 31.628
 Contribuição Social - CSLL 4.628 2.295

37.886 33.923
Os demais impostos a recuperar estão compostos por:

2021 2020
 PIS 1.896 766
 COFINS 6.664 2.898
 Outros 1.341 1.303

9.901 4.967
 Circulante 7.405 4.961
 Não circulante 2.496 6

Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a se-
guinte origem:

2021
Ativo Diferido Passivo Diferido

Prejuízo 
Fiscal/ Base 

Negativa
Diferenças 

temporárias Total
Diferenças 

temporárias Líquido
Prejuízos fiscais 181.419 - 181.419 - 181.419
Provisões - 4.675 4.675 - 4.675
Gastos pré-opera- 
 cionais - RTT (a) - 23.441 23.441 - 23.441
Depreciação acelerada - - - (31.137) (31.137)

181.419 28.116 209.535 (31.137) 178.398
2020

Ativo Diferido Passivo Diferido
Prejuízo 

Fiscal/ Base 
Negativa

Diferenças 
temporárias Total

Diferenças 
temporárias Líquido

Prejuízos fiscais 187.441 - 187.441 - 187.441
Provisões - 6.847 6.847 - 6.847
Gastos pré-opera- 
 cionais - RTT (a) - 35.162 35.162 - 35.162
Depreciação acelerada - - - (20.974) (20.974)

187.441 42.009 229.450 (20.974) 208.476
a. Constituídos sobre saldo de gastos pré-operacionais que, por conta do Regime 
Tributário de Transição, passaram a ser controlados na Parte B do Lalur e consequen-
temente, estão sendo excluídas para fins de determinação do lucro real, desde o início 
das operações, em quotas fixas mensais e no prazo máximo de 10 anos. Com base na 
estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, segue abaixo demonstrativo da 
projeção para os próximos anos iniciando por 2022: 

 2022 2023 2024 2025
2026 a 

2028
2029 e 

2031
2032 a 

2034 Total
Expectativa 
de realização 
anual dos
impostos 
diferidos 3.948 17.237 17.454 18.723 55.447 43.035 53.691 209.535

Reconciliação da taxa efetiva: Em 31/12/2021, os tributos calculados sobre o lucro 
líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL (alíquota de 
9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combina-
das e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:

2021 2020
Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL  279.073 150.861
Alíquota nominal - %  34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal  (94.885) (51.293)
Diferenças permanentes (280) 203
Ativo fiscal não constituído (a) - 5.404
Reversão de Impairment  51.036 17.944
Redução benefício SUDENE e PAT  (b) 10.332 6.533
Constituição do diferido devido o modelo de recuperabilidade - 19.690
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (33.797) (1.519)
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social corrente  (3.720) (2.352)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (30.077) 833
Total  (33.797) (1.519)
Alíquota efetiva  -12,11% -1,01%

a. Refere-se à parcela de impostos diferidos de controladas que não foram registra-
dos devido à incerteza quanto à sua recuperação. b. O valor mais relevante se refere 
ao benefício fiscal regional concedido pela Sudene, que resulta em redução de até 
75% do IRPJ, no período de 10 anos.

11. Imobilizado: Composição dos saldos
2021

Custo Terrenos

Edificações, 
 Obras Civis 
Benfeitorias

Máquinas  
e Equipamentos

Equipamento  
de Informática Veículos

Móveis e 
Utensílios

Provisão 
 para perda 
Impairment

Imobiliza 
do em Curso

Direito 
 de Uso Total

Saldo em 31/12/2019 4.532 1.581.838 1.188.956 2.945 1.178 8.630 (229.341) 69.317 19.522 2.647.577
 Adições - - 285 449 - 46 - 36.569 - 37.349
 Adições IFRS 16 - - - - - - - - 679 679
 Baixas - - - - (191) - - - - (191)
 Adiantamento Fornecedor - - - - - - - (1.383) - (1.383)
Reversão de provisão para perda
 ao valor recuperável - - - - - - 52.777 - - 52.777
 Transferências - 6.617 58.467 - 173 312 - (65.569) - -
Saldo em 31/12/2020 4.532 1.588.455 1.247.708 3.394 1.160 8.988 (176.564) 38.934 20.201 2.736.808
 Adições - 37 14.609 71 - 244 - 28.049 - 43.010
 Adições IFRS 16 - - - - - - - - 10.048 10.048
 Baixas - - (3) (460) - - - (9.145) (10.164) (19.772)
Reversão de provisão para perda 
 ao valor recuperável - - - - - - 176.564 - - 176.564
 Pis/Cofins - - - - - - - (2.490) - (2.490)
Saldo em 31/12/2021 4.532 1.588.492 1.262.314 3.005 1.160 9.232 - 55.348 20.085 2.944.168
Depreciação
Saldo em 31/12/2019 - (319.199) (300.482) (2.308) (623) (1.813) 26.458 - (4.938) (602.905)
 Adições - (47.915) (52.480) (305) (147) (191) - - - (101.038)
Adições IFRS16 - - - - - - - - (4.854) (4.854)
 Baixas - - - - 151 - - - - 151
Saldo em 31/12/2020 - (367.114) (352.962) (2.613) (619) (2.004) 26.458 - (9.792) (708.646)
 Adições - (48.087) (59.093) 155 (169) (214) - - - (107.408)
Adições IFRS16 - - - - - - - - (5.368) (5.368)
 Baixas - - - - - - (26.458) - 9.832 (16.626)
Saldo em 31/12/2021 - (415.201) (412.055) (2.458) (788) (2.218) - - (5.328) (838.048)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2020 4.532 1.221.341 894.746 781 541 6.984 (150.106) 38.934 10.409 2.028.162
Saldo em 31/12/2021 4.532 1.173.291 850.259 547 372 7.014 - 55.348 14.757 2.106.120

traprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento 
em outros resultados abrangentes; e  (iii) Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros 
derivativos. A hierarquia dos valores justos dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: (i) Nível I: são preços cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de mensuração; (ii) Nível II: são informações, que não os pre-
ços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; (iii) Nível III: são informações não observáveis para o ativo ou passivo. A descri-
ção dos saldos contábeis dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classificação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

2021 2020

Custo 
Amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado 
abrangente

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Custo 

Amortizado

Valor justo 
por meio do 

resultado 
abrangente

Valor justo 
por meio do 

resultado Total
Ativos financeiros 
Caixa e equivalente de caixa 26.575 - - 26.575 109.312 - - 109.312
Títulos e valores mobiliários - - 47.019 47.019 - - 42.129 42.129
Depósitos vinculados 1.433 - - 1.433 1.352 - - 1.352
Contas a receber 149.097 - - 149.097 119.726 - - 119.726
Operações comerciais com partes relacionadas 2.912 - - 2.912 3.376 - - 3.376

180.017 - 47.019 227.036 233.766 - 42.129 275.895
Passivos financeiros 
Fornecedores 82.875 - - 82.875 69.962 - - 69.962
Operações comerciais com partes relacionadas 188.987 - - 188.987 827.859 - - 827.859
Arrendamentos 15.884 - - 15.884 11.489 - - 11.489
Dividendos a Pagar  - - - - 33.913 - - 33.913

287.746 - - 287.746 943.223 - - 943.223
Estimativa do valor justo

2021 2020
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

 Ativos financeiros 
 Títulos e valores mobiliários - 47.019 - 47.019 - 42.129 - 42.129

- 47.019 - 47.019 - 42.129 - 42.129

13.1. Risco de mercado: Risco de variação nas taxas de câmbio e de juros. Risco de 
variação de preço (commodities): No caso da Companhia, esse risco está associado 
exclusivamente ao preço do carvão, que forma os estoques necessários para geração 
de energia na termelétrica. O período entre a compra da carga e sua utilização para 
geração de energia se configura como o risco de variação de preço carregado pela 
termelétrica. A seguir projeção de risco e sensibilidade dos montantes médios dos 
exercícios de 2021 e 2020:
  Valor de Mercado API2 / CIF ARA API2 / CIF ARA

 (alta 25%) (alta 50%)
 2021 
 Receita Variável (Ccomb) 588.166 735.208 882.249
 Custo Variável (Carvão) (539.220) (668.777) (798.333)
 Resultado Variável 48.946 66.431 83.916
 2020
 Receita Variável (Ccomb) 139.449 174.311 209.173
 Custo Variável (Carvão) (119.829) (149.234) (178.639)
 Resultado Variável 19.620 25.077 30.534
Premissas (não auditado) 2021 2020
 Geração de energia - MWh 1.568.718 1.007.234
 Consumo de carvão (tonelada) 690.406 424.368
 CIF ARA 135,75 53,28
 API2 135,75 53,28
 Prêmio 5,50 1,00
 Fator i 0,52 0,52
 FX 5,28 4,97
 Sendo: 
 Ccomb = CIF ARA * Fator i * FX 
 Custo Carvão = API2 + prêmio 
 API2 ~ CIF ARA 

13.2. Risco cambial: A Companhia não possui exposição cambial relevante relaciona-
da ao seu passivo financeiro oriundo de operações em moeda estrangeira. 13.3. Risco 
de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas 
em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras de-
positárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser 
oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Com-
panhia adota como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas 
contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. 
A Companhia possui uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece li-
mites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating como referencial 
para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados 
bem como os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
 2021 2020
Caixa e equivalente de caixa 26.575 109.312
Contas a receber 149.097 119.726
Deposito vinculado 1.433 1.352
Consolidado das contas credoras 177.105 230.390

13.4. Risco de liquidez: A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando 
os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e 
equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos 
e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os 
valores reconhecidos em 31/12/2021 se aproximam dos valores de liquidação das 
operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.

2021

 Passivos
Até  

6 meses
De 6 a 12 

meses
De 1 a  
2 anos

De 2 a 
 5 anos

Mais de 
 5 anos Total

 Fornecedores - 78.459 4.416 - - 82.875
 Mútuos com partes 
relacionadas  192.696 130.342 414.056 325.110 1.062.204
 Operações comerciais 
com partes relacionadas - 64 14.612 - - 14.676

- 271.219 149.370 414.056 325.110 1.159.755
2020

 Passivos
Até 6 

meses

De 6 
a 12 

meses
De 1 a 2 

anos
De 2 a 
5 anos

Mais de 
5 anos Total

 Fornecedores - 49.870 20.092 - - 69.962
 Mútuos com partes 
relacionadas  56.229 52.988 109.063 313.300 295.428 827.008
 Operações comerciais 
com partes relacionadas  - - - - 19.574 19.574

56.229 102.858 129.155 313.300 315.002 916.544
13.5. Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade dos negócios para oferecer retor-
no aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para redução do custo de capital. Para manter ou ajustar 
a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou proporá, nos casos 
em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, 
devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para 
reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 14. Provisão para contingências: A 
Companhia é parte em ações judiciais cíveis e trabalhistas, avaliadas pelos assesso-
res jurídicos. Prática contábil: A Companhia constitui uma provisão quando há obri-
gação presente, originada de eventos passados e que haverá provável desembolso 
de caixa para seu encerramento. O saldo da provisão para contingências no exercício 
encerrado em 31/12/2021 é apresentado abaixo:

2020 2021
Saldo 

acumulado Adições Reversão
Atuali- 
zação

Saldo  
acumulado

 Cível 3.285 - - 191 3.476
 Trabalhista 419 - (328) 45 136
 Total das Provisões 3.704 - (328) 236 3.612

Contingências com risco possível (não provisionado): A Itaqui Geração de Energia 
S.A. possui causas de natureza ambiental, cível, trabalhista e tributária que não 
estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificado pela Administração e 
por seus advogados e assessores jurídicos como possível. As contingências possíveis 
passivas estão assim representadas: 

2021 2020
 Tributária (a) 217.484 196.334
 Trabalhista 894 763
 Ambiental 4.270 4.131
 Cível 2.764 7.592

225.412 208.820
(a) Tributária: A Companhia possui demandas de natureza tributária em que figura 
como ré. A principal demanda se refere a auto de infração lavrado pelas autoridades 
fiscais federais para glosar despesas financeiras supostamente desnecessárias por 
não ter sido comprovado caráter de cobertura (hedge) de determinada operação con-
tratada para fazer frente a um empréstimo em moeda estrangeira não concretizado. 
Desde 2019, o assunto permanece em discussão em âmbito administrativo no Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). No início de 2020, por requerimento 
da controlada, o CARF determinou que o julgamento fosse convertido em diligência, 
tendo a controlada apresentado documentos e esclarecimentos para contribuir com o 
relatório de diligência fiscal. Este relatório foi encerrado em 2021, quando a controla-
da apresentou nova manifestação e o processo foi devolvido ao CARF, onde aguarda 
julgamento. Em caso de decisão final desfavorável na esfera judicial, a companhia 
perderá o direito a compensar futuros lucros fiscais com o montante de prejuízo fiscal 
e base de cálculo negativa da CSLL glosado pelas autoridades fiscais, no montante 
de R$ 195 milhões.  Não há crédito tributário constituído sobre referido prejuízo fiscal. 
Em caso de decisão final desfavorável, o efeito seria de baixa de aproximadamente 
R$ 195 milhões de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nos controles 
fiscais auxiliares (ECF), sem desembolso e impacto imediato no caixa da Companhia. 
16. Partes relacionadas: Prática contábil: Transações da Companhia com empresas 
ligadas e profissionais-chaves da Administração, foram realizadas de acordo com 
as condições contratadas entre as partes e refletem termos que levam em consi-
deração transações de mercado. Controlador: A Companhia possui como acionista 
controlador a Eneva S.A. com 100% de participação acionária. Empresas ligadas: A 
Companhia possui como principais empresas ligadas: Eneva S.A., Eneva Participa-
ções S.A., Eneva Comercializadora, Itaqui Geração de Energia, Pecem II Geração de 
Energia S.A. e Parnaíba II Geração de Energia S.A. Os saldos de ativos, passivos e 
resultado em 31/12/2021 e 2020, relativos às operações com partes relacionadas, 
estão representados da seguinte forma:

Ativo Passivo Resultado
Mútuo 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 ENEVA S.A. (a) - - 832.388 808.285 (9.254) (9.421)

- - 832.388 808.285 (9.254) (9.421)
 Operações comerciais 
 ENEVA S.A. 2.553 2.323 14.191 10.625 - -
 Outros 359 1.053 485 8.949 14 (15.540)

2.912 3.376 14.676 19.574 (9.240) (26.474)
(a) O saldo é composto por contrato de mútuo celebrado com a Eneva (mutuante) 
sujeito a juros anuais de 2,47% e com prazo de vencimento em setembro de 2026, 
no montante de R$ 832.387 (R$ 808.285, em 31/12/2020). (b) Refere-se aos valores 
devidos pela Itaqui Geração de Energia S.A à ENEVA Comercializadora de Energia S.A, 
referente ao fornecimento de energia para recomposição de lastro, para atendimento 
aos contratos de venda de energia na CCEAR. Remuneração dos membros do Con-
selho de Administração e da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com 
o estatuto social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia 
Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores, caben-
do ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba entre os mesmos.  
16.  Patrimônio líquido: 16.1. Capital social: O capital social da Itaqui Geração de 
Energia S.A., em 31/12/2021 e em 31/12/2020 corresponde a R$ 1.490.072, sendo 
composto por 1.490.072.010 ações, pertencendo 100% a ENEVA S.A. 16.2. Dividen-
dos: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas 
da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao 
final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima 

do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos 
acionistas, em Assembleia Geral ou Extraordinária. Em 30/04/2021, foi aprovado em 
Assembleia Geral Ordinária a distribuição de dividendos no valor de R$ 120.000, 
referente ao exercício de 31/12/2020, nos termos dos arts.202 e 134, §4º da Lei das 
S.A. dos quais já foram pagos R$ 80.000. Em 31/12/2021 a Companhia constituiu a 
proposição de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 55.738. 
16.3. Reserva legal: De acordo com a Lei 6.404/76 art. 193, 5% do lucro líquido 
do exercício deve ser destinado para constituição da reserva legal, que não poderá 
exceder 20% do capital social e/ou 30% da reserva legal constituída mais a reserva 
de capital. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 12.264. 16.4. 
Reserva de lucro: A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo re-
manescente do lucro do exercício com base na proposta da administração, a fim de 
atender ao projeto de crescimento dos negócios da Companhia, conforme orçamento 
de capital a ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à Assembleia 
Geral. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 167.214. 16.5. Re-
serva de incentivos fiscais: A Companhia obteve junto a Sudene (Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste) o direito ao benefício fiscal referente a redução de 
75% do imposto de renda até o ano calendário de 2023, calculado com base no lucro 
de exploração. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 10.060. 
16.6. Distribuição do resultado: A distribuição do resultado em 31/12/2021, está 
representada da seguinte forma:

2021
 Lucro do exercício 245.276
 Reserva legal 12.264
 Reserva de incentivo fiscal 10.060
 Base para distribuição 222.952
 Dividendo mínimo obrigatório (25%) 55.738
 Reserva de lucros 167.214

17.  Receita de venda de bens e/ou serviços: Prática contábil: A receita compre-
ende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia 
elétrica no curso normal das atividades da Companhia. A receita apresentada é a 
líquida dos tributos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. A receita 
é reconhecida quando a obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o 
controle sobre o produto for transferido para o cliente. A conciliação entre a receita 
bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício 
assim se apresenta:

2021 2020
 Receita bruta 
 Disponibilidade (ACR) (a) 465.025 442.541
 Venda de energia (ACR) (b) 639.230 167.928
 Venda de energia (ACL) (c) 15.837 80.095

1.120.092 690.564
 Deduções da receita 
 Impostos sobre vendas (103.608) (63.877)
 P&D (d) (10.028) (6.111)
 Penalidades por indisponibilidade (4.016) (9.515)

(117.652) (79.503)
 Total da receita líquida 1.002.440 611.061

Ambiente de Contratação Regulada (ACR): As receitas decorrem de contratos de 
comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR), celebrado entre o 
agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos leilões de energia elé-
trica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais publicados para cada leilão 
contendo cláusulas e condições fixas e variáveis, que não são passíveis de alteração 
pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como objetivo, minimizar o risco hidrológi-
co, visando um menor custo para o sistema de energia. Os custos decorrentes dos 
riscos hidrológicos serão assumidos pelos agentes compradores (distribuidoras), e 
eventuais exposições financeiras no Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, 
serão assumidas pelas distribuidoras, com repasse ao consumidor final, conforme 
mecanismo definido pela Aneel. (a) Disponibilidade ACR (Receita fixa): Essa mo-
dalidade de receita tem por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido 
a disposição do Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre 
que solicitado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de Energia ACR 
(Receita Variável): Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, os 
CCEARs possuem receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no momento 
do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo ONS. A receita pela ven-
da de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao volume de energia 
transferido para o cliente e através de estimativas para mensurar a energia entregue, 
mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao fechamento do exercício. 
Ambiente de Contratação Livre (ACL): O segmento do mercado no qual se realizam 
as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização espe-
cíficos. (c) Venda de energia ACL: Na operação de contratação em ambiente livre a 
Companhia tem o direito de reconhecer a receita de venda de energia pelo valor do 
MWh. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela comercialização de energia elétrica no mercado livre. Deduções da receita: 
(d) Pesquisa e desenvolvimento (P&D): As empresas reguladas pela ANEEL, têm 
a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991, de 24/07/2000, e por isso, devem 
aplicar anualmente o percentual de 1% (um por cento) de sua receita operacional 
líquida - ROL para elaboração e execução de projetos de P&D do setor elétrico. 18.  
Custo e Despesas por natureza: A composição dos custos de geração de energia e 
das despesas operacionais da Companhia é demonstrada como segue:

2021 2020
Custo  
 Custos regulatórios  (26.863) (24.226)
 Depreciação e amortização  (112.331) (106.196)
 Despesas com aluguéis (1.173) (479)
 Despesas com pessoal  (51.455) (48.323)
 Energia elétrica para revenda (15.559) (73.893)
 Insumos de geração (a) (510.621) (127.292)
 Material de consumo  (14.786) (4.230)
 Seguros operacionais  (7.391) (1.828)
 Serviços de terceiros (17.153) (10.917)
 Outras (17.078) (19.084)

(774.410) (416.468)
Despesas administrativas e gerais  
 Despesas com pessoal  (b) (2.352) (2.132)
 Serviços de terceiros (10.685) (11.644)
 Depreciação e amortização  (387) (241)
 Outras (77) (190)

(13.501) (14.207)
Outras receitas e despesas 
 Constituição (Reversão) de impairment 150.106 52.777
 Outras receitas (despesas) 5.266 1.659

155.372 54.436
(632.539) (376.239)

a. O acréscimo está relacionado diretamente ao máior despacho de energia no 
ambiente contratual regulado (“ACR”). b. O aumento nos gastos de pessoal está 
substancialmente ligado à atualização ao valor justo e reconhecimento de encar-
gos devidos pelo exercício dos planos de pagamento baseado em ações concedidos 
pela Companhia aos seus administradores, além do incremento na quantidade de 
colaboradores.  19.  Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro da 
Companhia é demonstrada como segue:

2021 2020
 Despesas financeiras 
 Encargos da dívida - (56.266)
 Multa e juros pagos ou incorridos (250) (44)
 IOF (1.081) (830)
 Amortização custo de transação de 
empréstimos   - (5.690)
 Juros de passivos de arrendamento (1.223) (1.450)
 Juros sobre mútuos (23.965) (9.421)
 Variação cambial e monetária (72.001) (48.059)
 Outros (930) (2.698)

(99.450) (124.458)
 Receitas financeiras 
 Aplicação financeira 4.326 5.752
 Multas e juros recebidos ou auferidos   58 151
 Variação cambial e monetária 2.884 28.005
 Outros  1.354 6.589

8.622 40.497
 Resultado Financeiro (90.828) (83.961)

As principais variações no ano de 2021 consistem na redução dos juros incorridos 
sobre os empréstimos (“encargos da dívida”) e debêntures (“juros de debentures”), 
em decorrência, principalmente, da restruturação das dívidas da Companhia e 
da emissão de debêntures a custos mais atrativos. 20. Cobertura de seguros: A 
Companhia, considerando a natureza de sua atividade, adota a política de contratar 
cobertura de seguros de acordo com as melhores práticas de mercado e com limites 
considerados pela Administração como adequados para cobrir eventuais sinistros. A 
seguir, demonstramos os principais ativos ou interesses cobertos e seus respectivos 
montantes, vigentes em 31/12/2021. Em 31/12/2021 e 31/12/2020, as coberturas 
de seguros eram: Nota 1: Os seguros de Risco Operacional e Responsabilidade Civil 
são contratados pela Eneva S.A. e se estende à todas as SPE´s. Sendo assim, o limite 
máximo de indenização é para todas as empresas, e não somente para Itaqui.  

2021 2020
 Valores expressos em R$ e US$ mil 
 Riscos Operacionais USD 500.000 USD 500.000
 Responsabilidade civil BRL 360.000 BRL 360.000

21. Eventos subsequentes: Aprovação e pagamento de dividendos: Em 11/02/2022, 
foi deliberado a distribuição e pagamento de dividendos intermediários no valor to-
tal de R$28.819 mil, calculados com base no balanço patrimonial levantado em 
30/09/2021, especificamente para esse fim.

Sergio Gomes Campodarve - Diretor Presidente 
Lino Lopes Cançado - Diretor Administrativo e Financeiro
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Relatório dos auditores indeoendentes sobre as demonstracões financeiras
Aos Administradores e Acionistas da ltaqui Geração de Energia S.A. - Rio de 
Janeiro - RJ;. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da ltaqui 
Geração de Energia S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da ltaqui Geração de Energia S.A. em 31/12/2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional 
Accounting Standards Board (IASB). 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" . Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional 
Accounting Standards Board (IASB) 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, 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 ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 

alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
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 profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de 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 internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. 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, 25 de abril de 2022. KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC 
SP-014428/O-6 F-RJ. Hugo Hermes Blezer - Contador - CRC RJ-109093/O-5.

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras

Prática contábil: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que foram diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Com-
panhia incluíram: • O custo de materiais e mão de obra direta; • Quaisquer outros 
custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam 
capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Ganhos e perdas na alie-
nação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos 
da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: Gastos subsequentes são 
capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados 
com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado. Depreciação: A depreciação é calculada 
com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme 
apresentado a seguir:

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 50 anos

Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 40 anos

Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos

Avaliação de Impairment: Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agru-
pados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente - Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). A Companhia considera que 
cada usina de geração térmica (gás e carvão) e a unidade de produção de gás natu-
ral constituem as Unidades Geradoras de Caixa. O ativo imobilizado da companhia 
foi submetido ao teste de recuperabilidade considerando o modelo de valor em uso 
baseado no valor presente do fluxo de caixa, por unidade geradora de caixa. Cabe 
destacar que a companhia vem apresentando constante melhora no seu desempenho 
operacional, fruto de investimentos em melhoria de processos e manutenções preven-
tivas. Adicionalmente, a normalização da curva de despacho, após período de crise 
hídrica que ocorreu no início da operação, também contribuiu para a estabilização 
desse ativo. O Leilão de Capacidade, ocorrido em dezembro de 2021, também trouxe 
uma sinalização de preços que permitiu valorar de maneira mais apropriada o perfil 
de operação de usinas de CVU mais elevado, como é o caso da companhia. Como 
consequência dos testes de valor recuperável, foi revertido o valor de R$ 150.105 
referente ao impairment constituído em anos anteriores. Com isso, a companhia, em 
31/12/2021, não possui mais de perda por redução ao valor recuperável registrado. 
As premissas-chave dos testes de valor recuperável estão descritas a seguir, sendo 
uniformes entre os ativos testados e tendo sido aprovadas pela Administração. Abor-
dagem: Projetaram-se fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais 
(considerando os efeitos inflacionários da economia) e apresentados em moeda cor-
rente, Reais (R$). Prazo: A projeção inicia-se em 2022 e se estende até o ano de 2051 
para o ativo testado. Nos ativos de geração de energia a vida útil está definida pela 
capacidade operacional das plantas e pelo período de outorga vigente concedido pela 
União. As Usinas possuem contratos de geração de energia (PPA – “Power Purchase 
Agreement”) assinados por cada UGC com prazo de 15 anos a 20 anos, encerrando 
em 2026. Para o período complementar que se estende até a finalização do período de 
projeção (2051), a premissa assumida foi a continuidade das operações sob regime 
de capacidade, utilizando como base os parâmetros definidos no leilão ocorrido em 
2021 para projetar os fluxos operacionais. Preço de venda: A referência utilizada 
são as condições contratuais atuais até o final da vida útil dos ativos, indexados 
pela inflação (IPCA). A premissa de preço assumida para o 2º ciclo de monetização 
do ativo, ou seja, período compreendido entre o término do Contrato de Comercia-
lização de Energia Ambiente Regulado (CCEAR) atual da Companhia, e o prazo da 
autorização para geração de energia concedida pela ANEEL, foi o estudo de preços de 
energia de longo prazo elaborado pela consultoria independente PSR, no ano de 2021. 
CAPEX de manutenção e Overhaul: Foram projetados investimentos em manutenção 
de acordo com o ciclo orçamentário, indexados pela Inflação (IPCA). Trata-se de dis-
pêndios que se comportam de forma linear ao longo dos anos, exceto para os gastos 

com “overhaul” que ocorrem em ciclos pré-determinados pelo fabricante da turbina. 
Taxa de desconto: A Companhia aplica a abordagem do Custo Médio Pondera-
do de Capital (CPMC) em termos nominais, considerando efeitos inflacionários, 
conforme abaixo: 
 Itaqui
CMPC nominal (pós tax) 7,87%
CMPC nominal (pré tax) 8,90%

As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a 
evolução da estrutura de endividamento específica da “UGC” e a evolução da alíquo-
ta de impostos e das premissas de inflação.
12. Impostos e contribuições a recolher: A Companhia é tributada com base no 
regime de Lucro Real efetuando as antecipações mensais de Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir 
apresentamos os saldos dos demais impostos e contribuições a recolher:

2021 2020
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 3.720 2.352
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 23.121 21.932

26.841 24.284
2021 2020

 ICMS 2.591 2.484
 PIS, COFINS e IOF - 2.143
 Outros 465 343

3.056 4.970
13. Instrumentos financeiros e Gerenciamento de Risco: Instrumento financeiro 
é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um 
passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Prática contábil: 
Um ativo e um passivo financeiro são reconhecidos quando uma entidade se tornar 
parte das disposições contratuais de um instrumento financeiro. Exceto para contas 
a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos e 
passivos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam 
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adi-
cionados ou reduzidos. Classificação e mensuração subsequente: Ativos e passivos 
financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determina-
dos ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando ativos 
e passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais 
modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão 
o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de 
juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado 
quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imedia-
tamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado 
do período. Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente 
ao valor justo por meio do resultado. A administração dos instrumentos financeiros é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando à liqui-
dez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Companhia e 
suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos 
financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação 
prevista na política de aplicações financeiras vigente. Os valores justos são determi-
nados com base nos preços de mercado, quando disponíveis, ou na falta destes, no 
valor presente de fluxos de caixa futuros esperados. Segue abaixo a característica de 
cada classificação: (i) Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e 
juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva man-
ter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; (ii) Valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e 
juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto 
o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como 
investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem con-

São Luís, quarta-feira, 4 de maio de 2022
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