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Relat ório da Adm inist ração para o exercício findo em 31 de dezem bro de
2021
Senhores acionist as,

A Administ ração da empresa Aliança Nort e Participações S.A., vem submet er à apreciação de V.Sas. as Demonst rações
financeiras acompanhadas das respect ivas Not as Explicativas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Ao encerrarmos est e exercício de 2021, a Diret oria ext erna seu reconheciment o pelo apoio recebido das sócias Vale
S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A., bem como a t odos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.
Est amos à disposição para quaisquer esclareciment os.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2022.

Diret oria:

Carlos Augusto Pavanelli Lopes
Diret or

M arcelo Pereira de Carvalho
Diret or
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da
Aliança Norte Energia Participações S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Aliança Norte Energia Participações S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Aliança Norte Energia
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 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 do auditor 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.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2021, elaborada sob a responsabilidade da diretoria da Companhia, e apresentada como
informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com
a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião,
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A diretoria da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres
de distorção 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.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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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 obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtivemos 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Brasília, 26 de maio de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Wagner dos Santos Junior
Contador CRC-1SP216386/O-T
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Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, em milhares de reais.

ATIVO

Nota

Circulante
Caixa e equivalent es de caixa
Tribut os a recuperar

3

Out ros valores a receber de part es relacionadas

9

Total do ativo circulante

31/ 12/ 2021

31/ 12/ 2020

88
9
4

572
21
4

101

597

Não circulant e

Invest iment os

4

1.149.634

1.188.588

Total do ativo não circulante

1.149.634

1.188.588

Total do ativo

1.149.735

1.189.185

PASSIVO E PATRIM ÔNIO LÍQUIDO

Nota

Circulante
Fornecedores
Valores a pagar a partes relacionadas

31/ 12/ 2021

31/ 12/ 2020

27
2

187
33
2

261

222

1.528

-

1.528

-

1.209.042
(76)
(61.020)

1.209.042
(76)
(20.003)

Total do patrimônio líquido

1.147.946

1.188.963

Total do passivo e do patrimônio líquido

1.149.735

1.189.185

232

9

Tribut os e cont ribuições sociais
Total do passivo circulant e
Não circulant e
Provisões para processos judiciais

5

Total do passivo não circulante
Pat rimônio líquido
Capit al social int egralizado
Capit al a int egralizar
Prejuízos acumulados

6

As not as explicat ivas são parte int egrant e das demonst rações financeiras.
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Demonstração de Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em milhares de reais, excet o quando inform ado por outra
forma.

Nota

Result ado de equivalência pat rimonial
Despesas gerais e administrat ivas

4
7

Resultado operacional ant es do resultado financeiro e impostos

Receit as financeiras
Despesas financeiras

2021

2020

(38.953)
(2.065)

(77.435)
(976)

(41.018)

(78.411)

8
(7)

28
(2)

Prejuízo ant es do imposto de renda e contribuição social
Im posto de renda e cont ribuição social corrent es e diferidos
Prejuízo do exercício

8

(41.017)
(41.017)

(78.385)
(78.385)

Prejuízo por ação básico e diluído– R$

6

(0,00098)

(0,00187)

As not as explicat ivas são part e int egrant e das demonstrações financeiras.
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Demonstração do Resultado Abrangente
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em milhares de reais.

2021

Prejuízo do exercício
Out ros result ados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

2020

(41.017)

(78.385)

-

-

(41.017)

(78.385)

As not as explicat ivas são parte int egrant e das demonst rações financeiras.
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Demonstração das M utações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em milhares de reais.

Em 31 de dezembro de 2019

Capital social

Capital a
integralizar

Reserva legal

Reserva
especial de
dividendos
não
distribuídos

1.208.147

(76)

2.919

55.463

-

1.266.453

895
-

-

(2.919)

(55.463)

(78.385)
58.382

895
(78.380)
-

1.209.042

(76)

-

-

(20.003)

1.188.963

-

-

-

-

(41.017)

(41.017)

1.209.042

(76)

-

-

(61.020)

1.147.946

Capit al int egralizado (Not a 6(b))
Prejuízo do exercício
Absorção prejuízos acumulados com reserva (Nota 6(c))
Em 31 de dezembro de 2020

Prejuízo do exercício
Em 31 de dezembro de 2021

Prejuízos
acumulados

Total

As notas explicativas são parte int egrant e das demonstrações financeiras.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (M étodo indireto)
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em milhares de reais.
2021

2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Prejuízo do exercício

(41.017)

(78.385)

38.953

77.435

Ajustes por:
Result ado de equivalência pat rimonial
Provisões para processos judiciais
Juros e variações monet árias

1.528

-

-

26

(536)

(919)

(Aument o) redução de at ivos
12

(9)

12

(9)

Fornecedores

45

151

Valores a pagar a partes relacionadas

(6)

(642)

-

(12)

39

(503)

(485)

(1.436)

Out ros devedores
Aum ent o (redução) de passivos

Tribut os e cont ribuições sociais

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM ENTO

Int egralização de capit al

-

895

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

-

895

(485)

(541)

572

1.113

87

572

(485)

(541)

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEM ONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA

No início do exercício
No fim do exercício

As notas explicativas são parte int egrant e das demonstrações financeiras.
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Demonstração do Valor Adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em milhares de reais.
2021

2020

INSUM OS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Serviços de t erceiros e out ros

-

(969)
(7)

(2.072)

(976)

(2.072)

(976)

(38.953)

(77.435)

8

28

(41.017)

(78.383)

(41.017)

(78.383)

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

-

-

Remuneração de capitais de terceiros

7

2

7

2

(41.017)

(78.385)

(41.017)

(78.385)

(41.017)

(78.383)

(2.065)

Out ros

VALOR ADICIONADO BRUTO
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM
TRANSFERÊNCIA

Result ado de equivalência patrim onial
Receit as financeiras

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

Juros
Remuneração de capitais próprios

Prejuízo do exercício

As notas explicativas são parte int egrant e das demonstrações financeiras.
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Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Em milhares de Reais, excet o quando indicado de out ra forma.

1 - Contexto operacional
A Aliança Norte Energia Part icipações S.A. (“ Aliança Norte” ou “ Companhia” ) foi constit uída em 25 de março de 2010. Seu
objet o social é a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, e a part icipação em out ras
sociedades ou consórcios, inclusive envolvendo empreendiment os hidrelétricos. Tem sua sede localizada na Rua M at ias
Car doso, 169, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, M unicípio de Belo Horizonte, Est ado de M inas Gerais.
Os únicos acionist as da Aliança Norte, em 31 de dezembro de 2021, são a Vale S.A. (“ Vale” ), com 51% de participação, e a
Cemig Geração e Transmissão S.A. (“ Cemig GT” ), com 49% de participação.
Em 1º de outubro de 2014, a Aliança Nort e recebeu da Vale S.A. aport e do investiment o que possuía na Norte Energia S.A.
no mont ant e de R$ 499 milhões. Também em 1º . de out ubro de 2014, a Norte Energia S.A. realizou assembleia que aprovou
a alt eração do seu quadro societário com o ingresso da Aliança Norte. Em 17 de março de 2015 a Vale S.A. finalizou junt o ao
Banco do Brasil, no qual estão cust odiadas as ações da Nort e Energia S.A., o processo de transferência dest as ações para a
Aliança Norte.
A Cemig GT concluiu, em 31 de março de 2015, a aquisição de 49% de participação da Aliança Nort e pertencentes à Vale S.A.,
o que corresponde a uma part icipação indiret a na Nort e Energia S.A. de 4,41%. O preço da aquisição foi de R$309.684,
referent e aos aport es efet uados pela Vale no capit al social da Nort e Energia S.A. at é a data do fechament o da operação,
corrigido pelo IPCA da data de cada aporte at é 31 de março de 2015, proporcionalment e à part icipação societ ária.
Dessa forma, o invest iment o da Aliança Norte, em 31 de dezem bro de 2021, é const ituído de uma participação de 9% no
capit al da Norte Energia S.A. (“ Norte Energia” ), invest ida a qual t em com o finalidade conduzir t odas as at ividades necessárias
à implant ação, operação, manut enção e exploração da Usina Hidrelét rica de Belo M onte (“ UHE Belo M onte” ), no Rio Xingu,
localizada no Est ado do Pará, e das instalações de transmissão de int eresse restrit o à cent ral geradora.
Em 26 de agosto de 2010, a invest ida Norte Energia S.A. assinou o referido cont rat o de concessão para exploração dos serviços
de geração de energia elétrica, cujo prazo é de 35 anos a partir da assinat ura do referido cont rato. E ainda, de acordo com o
cont rat o, 70% da energia assegurada será dest inada ao mercado regulado, 10% para os aut oprodut ores e 20% destinada ao
mercado livre (ACL).
A Norte Energia S.A. é uma sociedade por ações, de propósit o específico (SPE) de capit al aberto, const it uída em 21 de julho
de 2010 e controlada por meio de acordo de acionistas (“ Acordo” ), tendo por objeto conduzir as at ividades necessárias à
implant ação, operação, manut enção e exploração da Usina Hidrelétrica de Belo M ont e (“ UHE Belo M ont e” ). É composta por
em presas estatais e privadas do setor elétrico, fundos de pensão e de invest imento e empresas aut oprodut oras. A concessão
para a construção da hidrelét rica, no município de Vit ória do Xingu, foi objeto de leilão realizado no dia 20 de abril de 2010.
A out orga coube à Norte Energia S.A por um prazo de 35 anos.
De acordo com o Cont rato de Concessão, a UHE Belo M onte gerará um volume de energia elét rica com uma capacidade
instalada tot al de 11.233,1 M W. A garantia física da usina, para efeit o comercial, é de 4.571 M W médios sendo 4.418,9 M W
médios referent es à UHE Belo M onte, a qual foi atingida com a entrada em operação comercial da unidade geradora 08
(UG08) em fevereiro de 2018, e 152,1 M W médios referent es à UHE Piment al, com a operação comercial de t odas as unidades
geradoras.
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1 - Contexto operacional--Cont inuação
Em 31 de dezembro de 2021, a Nort e Energia S.A. apresent ou capit al circulant e líquido negat ivo de R$189.028 e ainda
despenderá quant ias em projet os previstos pelo Cont rat o de Concessão, mesmo após a conclusão da construção e plena
oper ação da UHE Belo M onte. De acordo com est imat ivas e projeções, a situação do capital circulante líquido negativo, assim
como as demandas para futuros invest iment os na UHE, serão suport adas pelas receit as de operações fut uras e/ ou captação
de financiament os bancários.

2 - Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações
financeiras
As principais políticas cont ábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas
políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1 – Base de preparação
As demonst rações financeiras da Companhia estão sendo apresent adas em conformidade com as prát icas cont ábeis adotadas
no Brasil, emit idas pelo Comit ê de Pronunciament os Cont ábeis (“ CPCs” ) e referendadas pelo Conselho Federal de
Cont abilidade (“ CFC” ).
Adicionalment e, a Companhia elaborou e est á divulgando, como informação suplement ar, as Demonstrações do Valor
Adicionado (DVA), referent es aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, apesar de não serem requeridas pela
legislação societ ária brasileira para companhias de capit al fechado.
A preparação das demonst rações financeiras requer o uso de cert as estimat ivas contábeis e o exercício de julgamento por
parte da Administ ração da Companhia no processo de aplicação das suas políticas cont ábeis. As questões de maior
complexidade e que requerem nível de julgament o mais elevado, nas quais as premissas e est imat ivas são significat ivas par a
as demonstrações financeiras, são relat ivas à mensuração da provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas e à
det erminados it ens cont idos nas demonst rações financeiras da invest ida Norte Energia, tais como provisões e vida útil do
ativo imobilizado.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e soment e elas, est ão sendo evidenciadas, e
correspondem àquelas ut ilizadas pela Administração na sua gest ão.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo hist órico, excet o por det erm inados instrum ent os
financeiros mensurados pelos seus valores just os.
A emissão destas demonst rações financeiras foi aut orizada pela Diret oria da Companhia em 26 de maio de 2022.

2.2 - M oeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresent adas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia, excet o
quando indicado de outra forma.
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2 - Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações
financeiras--Cont inuação
2.3 - Classificação circulante e não circulante
A Com panhia apresent a ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como circulante ou não
circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da
ent idade.
• Est á mant ido essencialmente com o propósit o de ser negociado.
• Espera-se que seja realizado at é 12 meses após a data do balanço.
• É caixa ou equivalent e de caixa (conforme definido no Pronunciament o Técnico CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de
Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encont re vedada durante pelo menos 12 meses após a
dat a do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulant e quando:
• Espera-se que seja liquidado durant e o ciclo operacional normal da entidade.
• Est á mant ido essencialment e para a finalidade de ser negociado.
• Deve ser liquidado no período de at é 12 meses após a data do balanço.
• A entidade não t em direit o incondicional de diferir a liquidação do passivo durant e pelo menos 12 meses após a data do
balanço.
A Companhia classifica t odos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no
ativo e passivo não circulante.

2.4 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e invest iment os financeiros com venciment o original de t rês meses
ou menos, a partir da dat a da cont rat ação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alt eração no valor, e são ut ilizadas
na gest ão das obrigações de curt o prazo. Est ão mensurados ao cust o amort izado.

2.5 - Investimentos
Cont role conjunto (“ joint vent ure” ) é o compart ilhament o, cont ratualmente convencionado, do cont role de negócio, que
exist e somente quando decisões sobre as atividades relevant es exigem o consent iment o unânim e das partes que
compart ilham o controle.
O invest iment o da Companhia na joint venture (ou invest ida) é cont abilizado com base no m ét odo da equivalência
pat rimonial. O investiment o é reconhecido inicialment e ao cust o e ajust ado para fins de reconhecimento das variações na
participação da Com panhia no pat rimônio líquido da invest ida a part ir da data de aquisição. O ágio relativo ao investiment o
(“ goodwill” ) é incluído no valor cont ábil do investiment o, não sendo, no ent anto, amort izado nem separadamente test ado
para fins de redução no valor recuperável dos ativos.
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2 - Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações
financeiras--Cont inuação
2.5 – Investimentos--Cont inuação
A demonstração do result ado reflete a participação da Companhia nos resultados operacionais da invest ida. Eventual
variação em outros result ados abrangent es da invest ida é apresent ada como part e de outros result ados abrangent es da
Com panhia. Adicionalment e, quando houver variação reconhecida diretament e no pat rim ônio da investida, a Companhia
reconhecerá sua part icipação em quaisquer variações, quando aplicável, na demonstração das m ut ações do patrimônio
líquido. Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a Com panhia e a investida são eliminados em
proporção à participação na invest ida.
As demonst rações financeiras da investida são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a da Companhia
(exercício social, 12 meses). As polít icas cont ábeis da investida também estão alinhadas com a da Com panhia.
Após a aplicação do mét odo da equivalência pat rimonial, a Companhia det ermina se é necessário reconhecer eventual perda
sobre o valor recuperável do investiment o da Companhia na invest ida. Com esse objetivo, a Companhia det ermina, em cada
dat a de report e, se há evidência objetiva de que o investiment o na joint venture sofreu perda por redução ao valor
recuperável. Se assim for, a Com panhia calcula o mont ant e da perda por redução ao valor recuperável como a diferença ent re
o valor recuperável da invest ida e o valor contábil, e reconhece a perda na demonstração do result ado.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, com base na avaliação da Administração, não foram identificados indicativos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável do invest iment o societ ário (impairment ).

2.6 - Provisões
i)

Geral

Provisões são reconhecidas quando a Companhia t em uma obrigação present e (legal ou não formalizada) em consequência
de um evento passado. É provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e um a estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relat iva a qualquer provisão é apresent ada na demonst ração do
resultado, líquida de qualquer reem bolso.
Se o efeit o do valor temporal do dinheiro for significat ivo, as provisões são descontadas ut ilizando uma taxa que reflet e,
quando adequado, os riscos específicos ao passivo. Quando for adot ado descont o, o aument o na provisão devido à passagem
do tempo é reconhecido como despesa financeira.
ii)

Provisões para processos judiciais

As provisões para processos judiciais e administ rat ivos são reconhecidas quando a Com panhia t em uma obrigação present e,
legal ou presumida, como result ant e de event os passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja
liquidação seja provável.
As provisões são mensuradas pelo valor present e dos gast os que devem ser necessár ios para liquidar a obrigação, a qual
reflet e as avaliações at uais do mercado do valor t emporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação.
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2 - Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações
financeiras--Cont inuação
2.7- Imposto de renda e contribuição social
Os encargos de imposto de renda e de contribuição social do exercício compreendem o impost o corrente e diferido. Os
impost os sobre a renda são reconhecidos na demonstração do result ado, excet o na proporção em que est iverem
relacionados com it ens reconhecidos no patrimônio líquido ou no result ado abrangent e. Nesse caso, o im post o também é
reconhecido no patrimônio líquido ou no result ado abrangent e.
O impost o de renda e a contribuição social corrent e são calculados com base nas leis fiscais, ou subst ancialment e
prom ulgados, na data do balanço. A Administração avalia, periodicament e, as posições assum idas pela Companhia nas
declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulament ação fiscal aplicável dá margem a
int erpret ações. Estabelece provisões, quando apropriadas, com base nos valores estimados de pagament o às aut oridades
fiscais.
O impost o de renda e a cont ribuição social diferidos são reconhecidos sobre os prejuízos fiscais acumulados e base negat iva
da contribuição social, assim como sobre as diferenças temporárias (quando aplicável), decorrent es de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores cont ábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e a
cont ribuição social diferidos são det erminados usando alíquot as de imposto promulgadas, ou subst ancialment e
prom ulgadas, na dat a do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo impost o diferido ativo for realizado ou
quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O impost o de renda e a cont ribuição social diferidos at ivos são reconhecidos som ent e na proporção da probabilidade de que
o lucro tribut ável fut uro est eja disponível e contra o qual as diferenças t emporárias possam ser usadas.
O impost o de renda e a cont ribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalment e de compensar os at ivos fiscais corrent es contra os passivos fiscais corrent es e quando tais impostos de renda
diferidos ativos e passivos se relacionam com impost os administrados pela mesm a autoridade tribut ária sobre a ent idade
t ributadas ou diferentes entidades t ribut adas, em que há intenção de liquidar os saldos em uma base líquida.

2.8 - Capital social
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido: os cust os adicionais diret ament e at ribuíveis à em issão e opções
de ações são reconhecidos, quando aplicável, como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos t ribut ários.

2.9 - Resultado por ação
O result ado por ação básico é calculado por meio do result ado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média
ponderada das ações em circulação no respectivo exercício.
O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajust ada pelos instrument os
potencialment e conversíveis em ações, com efeit o diluído, nos exercícios apresent ados, se houver, nos t ermos do CPC 41.

2.10 - Apuração do resultado
As receit as e despesas são reconhecidas mediant e o regime de compet ência e as receit as auferidas se trat a tão somente de
equivalência patrimonial do invest iment o societ ário na Norte Energia S.A. e daquelas decorrent es de rendiment os financeiros
sobre as aplicações financeiras.
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2 - Principais práticas contábeis e apresentação das demonstrações
financeiras--Cont inuação
2.11 - M udanças nas políticas contábeis
As normas e interpret ações novas e alteradas emit idas, m as não ainda em vigor até a dat a de emissão das demonst rações
financeiras da Companhia, estão descrit as a seguir. A Companhia pret ende adot ar essas normas e interpret ações novas e
alt eradas, se cabível, quando entrarem em vigor.
i) Alt erações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulant e
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alt erações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlat o ao CPC 26, de forma a especificar
os requisit os para classificar o passivo como circulant e ou não circulant e. As alt erações esclarecem:
• O que significa um direito de postergar a liquidação;
• Que o direit o de post ergar deve exist ir na dat a-base do relat ório;
• Que essa classificação não é afet ada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de post ergação
• Que soment e se um derivativo embut ido em um passivo conversível for em si um instrument o de capital próprio
os t ermos de um passivo não afet ariam sua classificação.
As alt erações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas ret rospect ivament e.
A Companhia não espera que as alterações tenham impacto significativo nas suas demonstrações financeiras.
ii) Alt erações ao IAS 1 e IFRS Pratice St at ement 2: Divulgação de polít icas cont ábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB em itiu alt erações ao IAS 1 (norma correlat a ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice St atement 2
M aking M at eriality Judgement s, no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgam ent o da
mat erialidade para a divulgação de polít icas cont ábeis. As alt erações são para ajudar as ent idades a divulgarem polít icas
cont ábeis que são mais úteis ao substituir o requerim ent o para divulgação de políticas cont ábeis significativas para
políticas cont ábeis mat eriais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceit o de materialidade
para t omar decisões sobre a divulgação das polít icas contábeis.
As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção ant ecipada
permitida. Já que as alt erações ao Practice St at ement 2 fornece guias não obrigat órios na aplicação da definição de
mat erial para a inform ação das polít icas cont ábeis, uma dat a para adoção dest a alt eração não é necessária. At ualmente,
a Com panhia está avaliando os impact os dessas alt erações nas polít icas contábeis divulgadas.
iii) Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas cont ábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB em itiu alt erações ao IAS 8 (norma correlat a ao CPC 23), no qual int roduz a definição de
‘est imat iva contábeis’. As alt erações esclarecem a distinção ent re mudanças nas estimativas cont ábeis e m udanças nas
políticas cont ábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as ent idades usam as técnicas de medição e
input s para desenvolver as est imat ivas cont ábeis.
As alterações serão vigent es para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas
políticas e estimat ivas cont ábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permit ida se
divulgada. Não se espera que as alterações t enham um impact o significativo nas demonstrações financeiras da
Com panhia.
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3 - Caixa e equivalentes de caixa
31/ 12/ 2021

Cont a corrente
Aplicações financeiras

31/ 12/ 2020

10
562
572

11
77
88

As aplicações financeiras correspondem a operações cont rat adas em inst ituições financeiras a preços e condições de
mercado. Todas as operações são de liquidez, pr ont ament e conversíveis em um mont ant e conhecido de caixa e est ão sujeit os
a um insignificant e risco de mudança de valor e não possuem rest rição de uso. Compõe-se subst ancialment e por Cert ificados
de Depósit os Bancários - CDB, que são acrescidos de rendiment os at relados à variação do CDI (que variam ent re 99% a 105%)
conforme definido quando da contrat ação de cada operação.

4 - Investimentos
(a) Com posição dos saldos
31/ 12/ 2021

Equivalência - Norte Energia S.A.

31/ 12/ 2020

1.149.634

1.188.588

(b) M oviment ação dos saldos
2021

Saldo do invest iment o no início do exercício

1.188.588
1.188.588

Cálculo da equivalência patrimonial
Prejuízo do exercício da Norte Energia S.A.
Percent ual de participação societ ária

Result ado de equivalência patrim onial no exercício
Saldo do investimento no final do exercício

Pat rimônio líquido em 31/ 12 da Nort e Energia S.A. – Ajustado (* )
Percent ual de participação societ ária
Participação no pat rimônio líquido da Norte Energia S.A.

2020

1.266.023
1.266.023

(38.953)

(860.393)
9%
(77.435)

1.149.634

1.188.588

12.773.716
9%

13.206.530
9%

1.149.634

1.188.588

(432.813)
9%

(* ) O patrim ônio líquido da invest ida é ajust ado pelo valor do capit al não int egralizado por outros acionist as da Norte Energia.
Esses mont ant es se realizarão at ravés do aporte ext emporâneo por part e dos acionist as que não honraram as respect ivas
cham adas de capit al, ou em últ ima inst ância por meio da diluição dest es acionistas na proporção das parcelas não
int egralizadas. Não há nest e mom ent o qualquer diluição na participação dos demais acionist as em razão dessa não
int egralização de capit al por parte de outros acionistas da invest ida.
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4 – Investimentos--Cont inuação
(c) Informações da invest ida
Os principais saldos patrimoniais da invest ida em 31 de dezembro de 2021 são apresent ados como segue:
Balanço Patrimonial

31/ 12/ 2021

31/ 12/ 2020

Ativo

At ivo circulant e

1.484.913

1.796.877

41.641.146

42.691.891

1.678.941

1.957.228

Passivo não circulante

28.705.845

29.357.442

Pat rimônio líquido

12.746.273

13.174.098

Demonstração do resultado

2021

2020

At ivo não circulante
Passivo

Passivo circulant e

Receit a líquida de venda

4.836.435

4.402.647

(1.006.375)
(2.205.680)

(1.369.170)
(2.078.982)

Lucro bruto

1.624.380

954.495

Despesas adm inistrat ivas

(100.481)

(104.536)

Lucro operacional antes do resultado financeiro

1.523.899

849.959

88.630
(2.098.128)

159.418
(2.025.477)

(485.599)

(1.016.100)

52.786

155.707

(432.813)

(860.393)

Cust os da venda de energia
Cust os de operação

Result ado financeiro:
Receit as financeiras
Despesas Financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da cont ribuição social

Imposto de renda e cont ribuição social diferidos
Prejuízo do exercício
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5 – Provisões para processos judiciais e contingências passivas
Em 31 de dezembro de 2021, exist e uma Ação Anulat ória de Sent ença Arbit ral, ajuizada com o objet ivo de impugnar a
sent ença arbitral proferida no procediment o no. 07/ 2017, administ rado pela Câmara de Arbit ragem da Fundação Getúlio
Vargas, inst aurado a pedido da Nort e Energia S.A. contra a Fundação de Economiários Federais – FUNCEF. A referida sentença
arbit ral julgou im procedent e o pedido formulado pela Norte Energia S.A., isent ando a FUNCEF de realizar aportes de capit al
decorrent es de aprovações de aument os de capit al na Norte Energia S.A. A probabilidade de perda da causa é considerada
provável, com valor est imado de perda em R$ 1.528 (R$1.379 em 31 de dezembro de 2020) relat ivo à sucumbência fixada na
sent ença de 2º grau.
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não possuía processos administ rat ivos ou judiciais classificados com risco de perda
possível (R$ 1.379 em 2020).

6 - Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2021, o capit al social da Companhia é de R$1.209.042 (R$1.209.042 em 2020), dividido em
41.923.360.811 ações ordinárias (41.923.360.811 em 2020), nominativas e sem valor nominal.
A com posição do capit al social da Com panhia em 31 de dezem bro de 2021 é conform e segue:
31/ 12/ 2021

Acionistas

(N o de Ações)

Vale S.A.

21.380.320.314

Cemig GT

20.543.040.497
41.923.360.811

Valor

31/ 12/ 2020
(Nº de Ações)

Valor

616.612

21.380.320.314

616.612

592.430
1.209.042

20.543.040.497

592.430
1.209.042

41.923.360.811

b) Aumento de capital
Não houve aument o de capit al social no exercício de 2021. Ao longo do exercício de 2020, a Companhia aprovou o aument o
do capit al social no valor de R$895, referent e aos valores regist rados em conta de Adiant ament o para futuro aumento de
capit al respeit ando a composição acionária de 51% por parte da Vale S.A. e 49% por part e da CEM IG GT.

c) Resultado por ação
O cálculo do result ado por ação básico é feit o por m eio da divisão do lucro (prejuízo) do exercício, at ribuído aos detentores
de ações ordinárias, pela quant idade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício.
At é 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não possui tít ulos de dívidas conversíveis em ações, ações em tesouraria
e outros instrument os para diluição de ações. Também não há ações preferenciais.
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6 - Patrimônio líquido--Cont inuação
c) Resultado por ação --Cont inuação
Abaixo est á dem onst rado o lucro (prejuízo) por ação:

M édia ponderada de ações disponíveis no exercício

2021
41.923.360.811

2020
41.913.546.926

(41.017)
(0,00098)

(78.385)
(0,00187)

Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação ordinária em 2021 – em reais

7 - Despesas gerais e administrativas
A composição das despesas operacionais da Companhia é conforme segue:
2021

Serviços de t erceiros
Out ras despesas operacionais líquidas (a)
Despesa com provisões para processos judiciais

2020
480

969

57

7

1.528

-

2.065

976

8 - Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação de despesa com imposto de renda e contribuição social
A composição da despesa calculada pela aplicação das alíquot as fiscais combinadas e da despesa de impost o de renda e
cont ribuição social é demonst rada como segue:
2021
2020
Prejuízo ant es do impost o de renda e da cont ribuição social
Alíquot a nominal combinada dos tribut os
Impost o de renda e contribuição social ut ilizando a alíquot a combinada
Adições e exclusões:
Equivalência pat rimonial
Prejuízo fiscal do exercício sem reconhecimento e ativo fiscal diferido

(41.017) (78.385)
34%

34%

13.946

26.651

(13.244) (26.328)

Despesa de imposto de renda e contribuição social no result ado

(702)

(323)

-

-

Em 31 de dezembro de 2021 a companhia possui saldos de créditos tribut ários provenient es, prejuízo fiscal e base negat iva
de contribuição social no valor de aproximadament e R$ 12.810 (R$ 12.108 em 2020). Esses valores não est ão contabilizados
devido à ausência de expectativa de lucros tribut áveis futuros nos próximos exercícios.
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9 - Transações com partes relacionadas
Os principais saldos e transações consolidados com part es relacionadas da Companhia são como segue:
Passivo

Ativo
2021
Aliança Geração de Energia
Valores a receber/ pagar - part es
relacionadas (a)
(a)

2020

4

2021

4

Despesa

2020

27

2021

33

2020

168

178

Referem-se ao cont rat o de prest ação de serviço da Aliança Geração de Energia S.A. para a Aliança Nort e. A Aliança Geração de
Energia S.A. é uma empresa que possui os mesmos acionistas da Aliança Norte (55% Vale e 45% Cemig GT), a qual prest a serviços
de gest ão à Companhia.

10 - Instrumentos financeiros e gestão de riscos
Instrument os financeiros por categoria
31/ 12/ 2021

31/ 12/ 2020

At ivos financeiros:
Custo amort izado

Caixa e equivalent es de caixa (nota 3)
Valores a receber de partes relacionadas (nota 9)

88

572

4

4

92

576

232

187

27

33

259

220

Passivos financeiros:
Custo amort izado

Fornecedores
Valores a pagar a partes relacionadas – prestação de serviços (not a 9)

Risco de liquidez

A principal font e de caixa da Companhia é provenient e de int egralizações de capital de acionist as. Os atuais acionistas da
Com panhia estão entre os maiores de cada um de seus ramos no Brasil. O quadro de acionist as é formado por Com panhias
líderes no set or elét rico e de mineração. O prazo das aplicações financeiras respeita as necessidades previst as no Plano de
Negócios da Companhia e nenhum ativo emitido por instituição privada, investido pela Companhia, extrapola a carência
máxima de 90 dias. Os t ítulos e valores mobiliários adquiridos pela Companhia com venciment o superior a 90 dias são de
elevada liquidez e negociados diariament e a mercado.
Risco de crédito e outros

A Administração, em sua gest ão financeira, limit a determinadas exposições ao risco de crédito e cuja exposição é monit orada
individual e coletivamente levando em consideração a solidez financeira da cont rapart e. A Administ ração t ambém se ut iliza
de conheciment o, informações e experiências de mercado para assumir determinadas posições de risco de crédit o.
Adicionalment e, a Companhia busca diversificar suas aplicações em várias cont rapartes, visando garantir r et orno de capit al
compat ível ao risco, sem concent rar sua exposição a um ente específico.
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10 - Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Cont inuação
Risco de crédito e outros--Cont inuação

No que se refere ao risco decorrent e da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas, advindas da decret ação de
insolvência de inst it uição financeira em que m ant enha depósit os é baixa, haja visto que a Com panhia investe apenas em
instit uições de primeira linha e realiza uma crit eriosa análise do risco associado a est as inst it uições, bem como o risco
associado aos produt os financeiros nos quais aplica.
A Com panhia t em acesso às avaliações de risco de suas acionistas no que diz respeito às cont rapartes de inst it uições
financeiras, estas análises são t ambém realizadas com base nas políticas internas aprovadas pelos seus respectivos fóruns de
definição de est ratégias para gerenciament o dos riscos financeiros.
A Com panhia avalia e dimensiona, além dos riscos de crédito das inst it uições, o risco de liquidez, o risco de m ercado da
cart eira de investiment os e o risco operacional da t esouraria.
Todas as aplicações são realizadas em tít ulos financeiros que t êm caract eríst icas de renda fixa, em sua maioria atrelados ao
CDI. A Companhia não realiza operações que incorporem risco de volat ilidade em suas Demonstrações financeiras.

11 – Eventos Subsequentes
Em 11 de maio de 2022, por meio da Assembleia Geral Ordinária, foi efetuado aument o do capit al social, mediante à emissão
de 21.043.476 ações ordinárias, no valor de R$282 mil do acionist a Cemig Geração e Transmissão S.A., e R$294 mil do
acionist a Vale S.A. O aument o de capit al foi efet uado de forma proporcional a part icipação dos acionistas.

Diretoria

Carlos Augusto Pavanelli Lopes
Diret or

M arcelo Pereira de Carvalho
Diret or

Responsável técnico

Rafael Lisboa Fernandes
Coor denador do Núcleo de Controladoria
e Tributário

Edmundo Leão de M atos Filho
Cont ador CRC/ M G - 056401/ O

*****
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