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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Unidade)

Trimestre Atual
30/06/2022

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

130.277.255
0
130.277.255

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

1

Ativo Total

401.375

426.746

1.01

Ativo Circulante

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.637

6.345

742

5.219

1.01.06

Tributos a Recuperar

1.01.07

Despesas Antecipadas

759

713

17

2

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

119

411

1.01.08.03

Outros

119

411

110

409

1.01.08.03.01 Partes relacionadas
1.01.08.03.02 Outras contas a receber

9

2

1.02

Ativo Não Circulante

399.738

420.401

1.02.02

Investimentos

388.515

408.675

1.02.02.01

Participações Societárias

388.515

408.675

388.515

408.675

11.223

11.726

1.02.02.01.02 Participações em Controladas
1.02.04

Intangível
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.01.02

Fornecedores

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

2.01.03

Obrigações Fiscais

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

2.01.03.01.02 Tributos e Obrigações Trabalhistas a Pagar

Trimestre Atual
30/06/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

401.375

426.746

25.579

14.088

198

428

198

428

4

5

4

5

4

5

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

25.336

13.614

2.01.04.02

Debêntures

25.336

13.614

2.01.05

Outras Obrigações

41

41

2.01.05.02

Outros

41

41

2.01.05.02.04 Partes Relacionadas

41

41

2.02

Passivo Não Circulante

310.652

308.940

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

300.568

299.722

2.02.01.02

Debêntures

300.568

299.722

2.02.02

Outras Obrigações

10.084

9.218

2.02.02.02

Outros

10.084

9.218

2.02.02.02.03 Partes Relacionadas

10.084

9.218

2.03

Patrimônio Líquido

65.144

103.718

2.03.01

Capital Social Realizado

120.986

120.986

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-55.842

-17.268
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-2.766

-7.746

-1.962

-3.007

-420

-943

-181

-372

3.04.06
3.05

Resultado de Equivalência Patrimonial

-2.346

-6.803

-1.781

-2.635

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

-2.766

-7.746

-1.962

-3.007

3.06

Resultado Financeiro

-16.108

-30.828

128

203

3.06.01

Receitas Financeiras

3.06.02

Despesas Financeiras

123

244

138

225

-16.231

-31.072

-10

-22

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-18.874

-38.574

-1.834

-2.804

0

0

-64

-106

3.09
3.11

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

Lucro/Prejuízo do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

4.01
4.03

Lucro Líquido do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

Resultado Abrangente do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

6.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

6.01.01

Caixa Gerado nas Operações

-10.854

224

-219

334

6.01.01.01

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

6.01.01.02

Depreciação e amortização

-38.574

-2.804

503

503

6.01.01.05

Resultado com participações societárias

6.01.01.10

Juros, variações monetárias e amortização de custo ±
debêntures e financiamentos

6.01.01.16

Juros variações monetárias e cambiais partes relacionadas

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

6.01.02.03
6.01.02.04
6.01.02.05

Outras contas a receber

6.01.02.06

Despesas antecipadas

6.01.02.08

Fornecedores

6.01.02.09

Tributos e obrigações trabalhistas a pagar

6.01.03
6.01.03.01
6.01.03.03

Imposto de renda e contribuição social pagos

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

6.02.03

Partes relacionadas - recebimento de dividendos

6.02.05

Redução de capital

9.000

0

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-6.980

-193

6.03.02

Pagamento de financiamentos

-6.980

0

6.03.03

Depósitos vinculados a financiamentos

0

-193

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-4.477

31

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

5.219

6

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

742

37

6.803

2.635

30.183

0

866

0

0

-25

Tributos a recuperar

-46

-32

Partes relacionadas

299

-66

-7

0

-15

-2

-230

75

-1

0

Outros

-10.635

-85

Juros pagos de debêntures e financiamentos

-10.635

0

0

-85

13.357

0

4.357

0
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/06/2022
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

120.986

0

0

-17.268

0

103.718

Saldos Iniciais Ajustados

120.986

0

0

-17.268

0

103.718

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-38.574

0

-38.574

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-38.574

0

-38.574

5.07

Saldos Finais

120.986

0

0

-55.842

0

65.144
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01
5.03

Saldos Iniciais

179.403

0

0

-10.402

0

169.001

Saldos Iniciais Ajustados

179.403

0

0

-10.402

0

169.001

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-2.910

0

-2.910

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-2.910

0

-2.910

5.07

Saldos Finais

179.403

0

0

-13.312

0

166.091
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DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

7.02
7.02.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-441

-41

Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros

-197

-27

7.02.04

Outros

-244

-14

7.02.04.01

Outros custos operacionais

-244

-14

7.03

Valor Adicionado Bruto

-441

-41

7.04

Retenções

-503

-503

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-503

-503

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

-944

-544

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

-6.559

-2.410

7.06.01

Resultado de Equivalência Patrimonial

-6.803

-2.635

7.06.02

Receitas Financeiras

244

225

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

-7.503

-2.954

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

-7.503

-2.954

7.08.01

Pessoal

0

-143

7.08.01.01

Remuneração Direta

0

-143

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

10

120

7.08.02.01

Federais

10

120

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

31.061

-21

7.08.03.01

Juros

11.369

-31

7.08.03.03

Outras

19.692

10

7.08.03.03.01 Outras despesas financeiras

19.692

10

7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-38.574

-2.910

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-38.574

-2.910
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

1

Ativo Total

588.105

565.929

1.01

Ativo Circulante

125.274

96.087

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

92.568

71.003

1.01.03

Contas a Receber

16.583

13.171

1.01.04

Estoques

4.502

3.067

1.01.06

Tributos a Recuperar

7.862

7.047

1.01.06.01

Tributos Correntes a Recuperar

7.862

7.047

1.01.07

Despesas Antecipadas

540

158

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

3.219

1.641

1.01.08.03

Outros

3.219

1.641

1.01.08.03.01 Partes relacionadas
1.01.08.03.02 Outras contas a receber

114

119

3.105

1.522

1.02

Ativo Não Circulante

462.831

469.842

1.02.01

Ativo Realizável a Longo Prazo

6.851

4.322

1.02.01.04

Contas a Receber

6.851

4.322

756

186

1.02.01.04.03 Tributos a recuperar
1.02.01.04.04 Depósitos judiciais
1.02.01.04.05 Tributo diferido

935

584

5.160

3.552

1.02.02

Investimentos

298

366

1.02.02.02

Propriedades para Investimento

298

366

298

366

444.447

453.423

11.235

11.731

1.02.02.02.01 Ativo de direiro de uso
1.02.03

Imobilizado

1.02.04

Intangível
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

2

Passivo Total

588.105

565.929

2.01

Passivo Circulante

192.047

147.608

2.01.02

Fornecedores

3.759

4.197

2.01.02.01

Fornecedores Nacionais

3.759

4.197

2.01.03

Obrigações Fiscais

4.175

4.266

2.01.03.01

Obrigações Fiscais Federais

4.175

4.266

2.01.03.01.02 Tributos e Obrigações Trabalhistas a Pagar

4.175

4.266

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

25.336

13.614

2.01.04.02

Debêntures

25.336

13.614

2.01.05

Outras Obrigações

1.332

1.060

2.01.05.02

Outros

1.332

1.060

2.01.05.02.04 Partes Relacionadas

1.272

1.000

2.01.05.02.05 Passivo de Arrendamento

60

60

2.01.06

Provisões

157.445

124.471

2.01.06.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

157.445

124.471

2.01.06.01.05 Provisão de Ressarcimento

157.445

124.471

2.02

Passivo Não Circulante

330.914

314.603

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

300.568

299.722

2.02.01.02

Debêntures

300.568

299.722

2.02.02

Outras Obrigações

286

355

2.02.02.02

Outros

286

355

2.02.02.02.04 Passivo de Arrendamento

286

355

2.02.04

Provisões

30.060

14.526

2.02.04.02

Outras Provisões

30.060

14.526

20.725

5.448

2.02.04.02.04 Provisão de ressarcimento
2.02.04.02.05 Provisão para contingência
2.02.04.02.06 Provisão para desmobilização

424

603

8.911

8.475

2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

65.144

103.718

2.03.01

Capital Social Realizado

120.986

120.986

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

-55.842

-17.268
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

17.977

39.265

24.825

62.852

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-16.693

-38.078

-16.798

-46.358

3.03

Resultado Bruto

1.284

1.187

8.027

16.494

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-2.688

-6.393

-3.652

-6.435

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-2.688

-6.393

-3.652

-6.435

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

3.06

Resultado Financeiro

3.06.01

Receitas Financeiras

2.612

4.436

607

947

3.06.02

Despesas Financeiras

-18.555

-34.882

-5.883

-11.596

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

-17.347

-35.652

-901

-590

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-1.527

-2.922

-997

-2.320

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01

Lucro Básico por Ação

3.99.01.01

ON

-0,145

-0,296

-0,011

-0,016

3.99.02

Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01

ON

-0,145

-0,296

-0,011

-0,016

-1.404

-5.206

4.375

10.059

-15.943

-30.446

-5.276

-10.649
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

4.01
4.03

Lucro Líquido Consolidado do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

Resultado Abrangente Consolidado do Período

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910

4.03.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

-18.874

-38.574

-1.898

-2.910
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

6.01
6.01.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

35.986

38.382

Caixa Gerado nas Operações

59.841

50.252

6.01.01.01

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

6.01.01.02

Depreciação e amortização

6.01.01.03

Baixa de ativo imobilizado

6.01.01.04

Depreciação de ativo de direito de uso

6.01.01.06

Atualização financeira de provisão de desmobilização

6.01.01.07

Provisão e atualização financeira de ressarcimento

6.01.01.08

Provisão para contingência

6.01.01.09

Provisão de juros - passivo de arrendamento

3

0

6.01.01.10

Juros, variações monetárias e amortização de custo ±
debêntures e financiamentos

30.183

9.265

6.01.02

Variações nos Ativos e Passivos

-9.664

-647

6.01.02.01

Contas a receber

-3.412

1

6.01.02.02

Estoques

-1.435

0

6.01.02.03

Tributos a recuperar

-1.385

-995

6.01.02.04

Partes relacionadas

277

2.168

6.01.02.05

Outras contas a receber

-1.583

2.125

6.01.02.06

Despesas antecipadas

-382

-384

6.01.02.07

Depósitos judiciais

-241

-222

6.01.02.08

Fornecedores

6.01.02.09

Tributos e obrigações trabalhistas a pagar

6.01.03
6.01.03.01
6.01.03.03
6.02

-35.652

-590

15.697

15.318

1.144

1.097

68

0

436

437

48.251

24.884

-289

-159

-438

-2.631

-1.065

-709

Outros

-14.191

-11.223

Juros pagos de financiamentos

-10.635

-9.354

Imposto de renda e contribuição social pagos

-3.556

-1.869

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-7.369

-6.778

6.02.05

Aquisições de bens do ativo imobilizado

-7.369

-6.778

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

-7.052

-34.675

6.03.02

Pagamento de financiamentos

-6.980

-16.519

6.03.03

Depósitos vinculados a financiamentos

0

-18.156

6.03.11

Pagamento de arrendamento

-72

0

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

21.565

-3.071

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

71.003

8.435

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

92.568

5.364
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/06/2022
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

120.986

0

0

-17.268

0

103.718

0

103.718

Saldos Iniciais Ajustados

120.986

0

0

-17.268

0

103.718

0

103.718

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-38.574

0

-38.574

0

-38.574

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-38.574

0

-38.574

0

-38.574

5.07

Saldos Finais

120.986

0

0

-55.842

0

65.144

0

65.144
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01
5.03

Saldos Iniciais

179.403

0

0

-10.402

0

169.001

0

169.001

Saldos Iniciais Ajustados

179.403

0

0

-10.402

0

169.001

0

169.001

5.05
5.05.01

Resultado Abrangente Total

0

0

0

-2.910

0

-2.910

0

-2.910

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-2.910

0

-2.910

0

-2.910

5.07

Saldos Finais

179.403

0

0

-13.312

0

166.091

0

166.091
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DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Acumulado do Atual
Exercício
01/01/2022 à 30/06/2022

Acumulado do Exercício
Anterior
01/01/2021 à 30/06/2021

7.01
7.01.02

Receitas

41.300

66.441

Outras Receitas

41.300

66.441

7.01.02.01

Receita bruta

41.036

65.504

7.01.02.02

Outras receitas

264

937

7.02

Insumos Adquiridos de Terceiros

-24.819

-33.808

7.02.04

Outros

-24.819

-33.808

7.02.04.01

Energia comprada

-5.658

-14.692

7.02.04.02

Materiais e serviços de terceiros

-11.481

-12.640

7.02.04.03

Manutenções

-512

-531

7.02.04.04

Encargos de transmissão de energia

-4.605

-3.956

7.02.04.05

Outros custos operacionais

-2.563

-1.989

7.03

Valor Adicionado Bruto

16.481

32.633

7.04

Retenções

-15.764

-15.319

7.04.01

Depreciação, Amortização e Exaustão

-15.764

-15.319

7.05

Valor Adicionado Líquido Produzido

717

17.314

7.06

Vlr Adicionado Recebido em Transferência

4.417

854

7.06.02

Receitas Financeiras

4.417

854

7.07

Valor Adicionado Total a Distribuir

5.134

18.168

7.08

Distribuição do Valor Adicionado

5.134

18.168

7.08.01

Pessoal

3.470

3.326

7.08.01.01

Remuneração Direta

3.242

3.170

7.08.01.02

Benefícios

167

121

7.08.01.03

F.G.T.S.

61

35

7.08.02

Impostos, Taxas e Contribuições

5.367

5.720

7.08.02.01

Federais

5.358

5.715

7.08.02.03

Municipais

9

5

7.08.03

Remuneração de Capitais de Terceiros

34.871

11.590

7.08.03.01

Juros

10.502

9.265

7.08.03.02

Aluguéis

7

5

7.08.03.03

Outras

24.362

2.320

24.362

2.320

7.08.03.03.01 Outras despesas financeiras
7.08.04

Remuneração de Capitais Próprios

-38.574

-2.910

7.08.04.03

Lucros Retidos / Prejuízo do Período

-38.574

-2.910

7.08.05

Outros

0

442

7.08.05.01

Encargos sobre concessão

0

442
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COMENTÁRIO DE DESEMPENHO
1. Considerações iniciais
A Companhia não teve impactos no segundo trimestre do ano oriundos do cenário da pandemia
e, apesar de enfrentar desafios pontuais em suas cadeias de suprimento e na disponibilidade de
mão de obra para execução dos trabalhos de manutenção nos parques eólicos, sua operação e
resultados financeiros não foram impactados pela evolução da COVID-19 no segundo trimestre
de 2022. Implementamos medidas de proteção para manter nossos parques eólicos livres da
doença, incluindo a realização de testagem de nossos funcionários, expansão do benefício de
testagem gratuita a familiares e contratados, e incentivamos nossa força de trabalho a ser
vacinada.
O Grupo seguiu bastante ativo no primeiro semestre de 2022, assim como em 2021, promovendo
melhorias em suas operações e gestão, buscando adotar as melhores práticas do setor. O Centro
de Inteligência, responsável pela operação remota dos ativos e suporte de engenharia, segue
melhorando continuamente seus processos e apoiando as equipes de campo. Este esforço
coordenado resultou em resultados operacionais melhores no segundo trimestre quando
comparados com o trimestre anterior.
A Receita Líquida da Companhia apresentou uma redução de 37,53% no semestre finalizado em
30 de junho de 2022 comparado ao mesmo período de 2021, decorrente substancialmente da
redução de 31,23% da geração de energia ocasionada por um pior recurso eólico no período e
também devido à diminuição das vendas no mercado de curto prazo (“MCP”).
A administração da Companhia reitera seu compromisso com seu acionista, clientes, parceiros,
comunidades onde atua e demais stakeholders, seguindo confiante na estabilidade e resiliência
dos negócios do Grupo, comprometida com a aplicação das melhores práticas de governança e
dos valores e princípios do grupo ContourGlobal.

2. Ambiente Macroeconômico
A economia do Brasil tem apresentado uma recuperação em 2022 frente ao cenário de global da
pandemia da COVID-19, no entanto o risco de inflação e instabilidade globais levaram o Banco
Central a elevar a taxa de juros Selic, atingindo em junho de 2022 o patamar de 13,25% a.a. ante
4,15% a.a. no mesmo período em 2021.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro a junho de 2022 registrou 5,49% ante
os 3,77% de 2021, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) fechou em 6,82 ante os 4,61% de 2021,
e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) atingiu 8,16%, contra 15,08% no ano anterior.
A pandemia do Coronavírus (Covid-19), que iniciou na China e se espalhou pelo mundo, trouxe
uma piora no cenário econômico e pressões inflacionárias, devido à disrupção das cadeias
produtivas. Mais recentemente vemos o impacto da guerra na Ucrânia agravando o cenário de
pressão inflacionária.
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3. Ambiente Regulatório
Quanto aos aspectos legais e regulatórios, podemos destacar os seguintes eventos relevantes do
que impactaram a Companhia a partir de 2021: (i) a criação da Câmara de Regras Excepcionais
para Gestão Hidroenergética – CREG (vide Medida Provisória nº 1.055/2021), que removeu as
limitações de uso de demanda permitindo que nossas usinas eólicas aumentassem sua capacidade
de geração no segundo semestre o que beneficiou os parques eólicos do Grupo; (ii) a previsão do
fim dos subsídios nas Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição para pequenas
centrais hidrelétricas e empreendimentos com base em fontes solar, eólica, biomassa e cogeração
qualificada (vide Lei nº 14.120/2021), que afetará apenas novos empreendimentos; (iii) a
regulamentação da implantação de usinas de geração híbridas (vide Resolução Normativa ANEEL
nº 954/2021), que abrirá novas oportunidades de negócio; (iv) além da publicação pela ANEEL
da Resolução Normativa nº 927/2021, a qual disciplina a possibilidade de ressarcimento para
usinas eólicas com contratos no ambiente regulado que apresentarem restrições em sua operação
originadas por instalações externas às usinas (constrained off), como a ausência de instalações de
transmissão locais ou de sobrecarga no sistema de transmissão, ambos causando a
impossibilidade de escoamento da integralidade de energia gerada pelas usinas eólicas.

4. Responsabilidade Social e ambiental
Desde sua criação, a ContourGlobal tem uma visão única e especial acerca do tema
sustentabilidade. A missão da ContourGlobal é desenvolver, adquirir e operar empresas de
geração de energia elétrica em todo o mundo, visando melhorar a vida das pessoas e protegendo
o meio ambiente, ao produzir energia de fontes renováveis e confiáveis, além de favorecer o
crescimento econômico e o bem estar social, através da redução da pobreza nas comunidades das
regiões em que atua.
Os princípios e valores da ContourGlobal, devidamente aderidos e internalizados pela
Companhia, foram definidos com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (POs) da Organização das
Nações Unidas (ONU), estando estes refletidos em todos os projetos sociais desenvolvidos pelo
Grupo.
Dessa forma, a Companhia adotou um conjunto abrangente de princípios sociais e ambientais
como diretrizes para garantir que seus projetos sejam desenvolvidos de forma responsável e
reflitam práticas sólidas de gestão social e ambiental. Em tudo o que faz, a Companhia está
comprometida em evitar e mitigar possíveis impactos adversos aos trabalhadores, comunidades
e meio ambiente. A Companhia acredita que a adoção e a adesão a estes princípios oferecem
benefícios significativos à própria empresa, aos nossos clientes, aos nossos parceiros e às
comunidades onde estamos presentes.
Em 2022 houve a retomada de projetos sociais que haviam sido suspensos quando o Grupo
decidiu direcionar todas suas ações sociais à prevenção e mitigação dos efeitos da pandemia da
COVID-19 nas comunidades onde suas plantas eólicas estão inseridas. Estes projetos sociais
foram idealizados antes da pandemia, apresentados e aprovados por um comitê interno de
sustentabilidade, por meio de um plano trienal de investimento social. Em Asa Branca, o projeto
inserido no plano de investimento social, tem como principal foco, a conclusão da implantação de
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um centro de inclusão digital para jovens e adultos na região rural de Parazinho, Rio Grande do
Norte.
Entendemos que o investimento social cria oportunidades significativas para nossos negócios,
fortalecendo o relacionamento com as comunidades, autoridades governamentais e demais
stakeholders, construindo uma boa reputação, atraindo novos talentos e expandindo nossos
negócios.

5. Desempenho econômico-financeiro
Os comentários da Administração sobre o desempenho econômico-financeiro e o resultado das
operações devem ser lidos em conjunto com as demonstrações financeiras intermediárias e notas
explicativas.
Receita Operacional
A Receita Líquida de R$ 39.265 mil no semestre findo em 30 de junho de 2022 apresenta uma
redução de 37,53% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse redução decorre,
substancialmente, da redução de 31,23% da geração de energia ocasionada pelo recurso eólico
menor no período e também devido à diminuição das vendas no mercado de curto prazo (“MCP”).
Abaixo o quadro com a composição da Receita Líquida.

Receita Bruta CCEAR
Provisão para Ressarcimento
Receita Bruta
Receita Bruta Mercado Livre
Total Receita Bruta
Impostos e Encargos
Receita Líquida

30/06/2022

30/06/2021

79.007
(43.453)

71.389
(23.680)

35.554

47.709

5.482

17.795

41.036

65.504

(1.771)

(2.652)

39.265

62.852

Geração Operacional de Caixa
O EBITDA é uma medida não contábil, calculado a partir da soma do lucro líquido (prejuízo) do
exercício, impostos, resultado financeiro, depreciação e amortização. O mercado e a
Administração utilizam esse indicador de desempenho gerencial para avaliar a performance
operacional da Companhia. Abaixo o cálculo do EBITDA do primeiro semestre de 2022 e 2021.

Prejuízo do período
Depreciação e amortização
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
EBITDA

30/06/2022
( 38.574)
15.765
30.446
2.922

30/06/2021
( 2.910)
15.318
10.649
2.320

10.559

25.377
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A geração de caixa operacional do Grupo, medida pelo EBITDA, atingiu R$ 10.559 mil no primeiro
semestre de 2022, que representa uma redução de 58,39% quando comparado ao mesmo período
do ano anterior, devido principalmente à redução da receita líquida conforme mencionado acima.
Resultado financeiro
Em decorrência da maior alavancagem, correção monetária pelo IPCA da provisão de
ressarcimento e das debêntures, a Companhia apresentou no primeiro semestre de 2022
resultado financeiro negativo de R$ 30.446 mil, representando um aumento de 185,90% se
comparado com o mesmo período do ano anterior.
Resultado do período
Em 30 de junho de 2022, o Grupo apurou um prejuízo de R$ 38.574 mil em comparação a um
prejuízo de R$ 2.910 mil em 30 de junho de 2021, decorrente majoritariamente da redução do
resultado bruto e do aumento das despesas financeiras, conforme demonstrado abaixo:

Endividamento
Em 30 de junho de 2022, a posição da dívida do Grupo era de R$ 325.904 mil, que representa um
aumento de 4,01% em relação a 31 de dezembro de 2021, cuja dívida total era de R$ 313.336 mil.
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6. Auditores Independentes
A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) foi contratada pela Companhia para
a prestação de serviços de auditoria externa relacionados aos exames das demonstrações
financeiras.
No período findo em 30 de junho de 2022, as despesas com honorários de auditoria totalizaram
o montante de R$ 259 mil. Em 30 de junho de 2021 as despesas totalizaram R$ 163 mil.

7. Agradecimentos
Por fim, a Companhia quer registrar seus agradecimentos aos clientes, acionistas, fornecedores,
representantes, instituições financeiras e órgãos governamentais pelo apoio recebido, bem como
à equipe de colaboradores, pelo empenho e dedicação dispensados.
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Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
Contexto operacional
A Asa Branca Holding S.A. ("Companhia" ou "Controladora"), com sede no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo,
foi constituída em 14 de fevereiro de 2008. A Companhia detém 100% das ações das empresas Asa Branca IV Energias
Renováveis S.A. ("Asa Branca IV"), Asa Branca V Energias Renováveis S.A. ("Asa Branca V"), Asa Branca VI Energias
Renováveis S.A. ("Asa Branca VI"), Asa Branca VII Energias Renováveis S.A. ("Asa Branca VII") e Asa Branca VIII
Energias Renováveis S.A. ("Asa Branca VIII"), coletivamente referidas como “Controladas”, ” em conjunto com a
controladora referidas como “Grupo”.
Em 01 de outubro de 2013, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) publicou o despacho nº 3.324,
nº 3.325, nº 3.326, nº 3.327 e nº 3.328, atestando que os parques eólicos Asa Branca IV, Asa Branca V, Asa Branca
VI, Asa Branca VII e Asa Branca VIII, respectivamente, atenderam aos requisitos necessários para serem
consideradas aptos à operação comercial. Posteriormente, por meio do despacho nº 4.276, de 30 de outubro de 2014,
foi autorizada, em definitivo, a operação comercial de todas as usinas de geração de energia eólicas.

As informações contábeis intermediárias consolidadas do período abrangem a controladora e suas controladas
(conjuntamente referidas como “Grupo”). A emissão das informações contábeis intermediárias do período foi
autorizada pelo Conselho de Administração em 12 de agosto de 2022.
1.1

Situação financeira
O capital circulante líquido negativo apresentado no balanço em 30 de junho de 2022 é de R$ 23.942 (R$ 7.743 em
31 de dezembro de 2021) na controladora e R$ 66.773 (R$ 51.521 em 31 dezembro de 2021) no consolidado e decorre
substancialmente do passivo circulante referente à conta ressarcimento - CCEE e debêntures.

A administração elaborou fluxo de caixa projetado considerando premissas operacionais e financeiras, sendo que
algumas não são de controle efetivo da Companhia, como por exemplo, oscilações do ciclo de ventos, inflação e a
definição da data de início de pagamento dos valores provisionados na conta ressarcimento – CCEE, conforme
definido no despacho nº 2.303/2019 da ANEEL.
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Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

A conclusão da administração com base no fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses é que o Grupo terá
capacidade financeira para a liquidação das obrigações de curto prazo por meio dos recursos oriundos de suas
atividades operacionais adicionados ao saldo de caixa existente no início do período.
1.2

Principais eventos ocorridos no período findo em 30 de junho de 2022

(a) Redução de capital em controladas
Em 9 de junho de 2022 foram deliberadas na assembléia geral extraordinária (AGE) as reduções de capital na
controlada Asa Branca VII Energias Renováveis S.A. no valor de R$ 4.500 e na controlada Asa Branca VIII Energias
Renováveis S.A. no valor de R$ 4.500, cujos recebimentos ocorreram no dia 13 de junho de 2022.
(b) Recebimento de dividendos de controladas
Em 10 de junho de 2022 foram ratificados e pagos os dividendos das controladas Asa Branca IV Energias Renováveis
S.A. no valor de R$ 987, Asa Branca V Energias Renováveis S.A. no valor de R$ 2.788 e Asa Branca VI Energias
Renováveis S.A. no valor de R$ 582, cujos recebimentos ocorreram no dia 15 de junho de 2022.
2

Apresentação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas

2.1

Base de preparação
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, nesse caso, informações
trimestrais, foram preparadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária
e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e pelas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e em conformidade com as International
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas evidenciam todas as informações relevantes
próprias das informações trimestrais, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
A preparação das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração do Grupo no processo de aplicação das
políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade,
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas estão divulgadas na nota 3.
Nas informações contábeis intermediárias individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais do Grupo.
Estas informações contábeis intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, uma vez que seu objetivo é prover uma atualização das
atividades, eventos e circunstâncias significativas em relação àquela demonstração financeira.
As políticas e normas contábeis não sofreram modificações relevantes durante o período de seis meses findo em 30
de junho de 2022 e, portanto, continuam consistentes com as descritas nas demonstrações contábeis da Companhia
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
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Controladas
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A
consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle. Abaixo o quadro das
controladas no período findo em 30 de junho de 2022.

Controlada
Asa Branca IV Energias Renováveis S.A.

Participação
100%

Tipo de
geração
Eólica

Asa Branca V Energias Renováveis S.A.

100%

Eólica

Asa Branca VI Energias Renováveis S.A.

100%

Eólica

Asa Branca VII Energias Renováveis S.A.

100%

Eólica

Asa Branca VIII Energias Renováveis S.A.

100%

Eólica

2.2

Conversão de moeda estrangeira

(a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas informações contábeis intermediárias do período do Grupo são mensurados usando a moeda
do principal ambiente econômico no qual o Grupo atua (a "moeda funcional"). As informações contábeis
intermediárias do período, individuais e consolidadas, estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional do
Grupo e, também, a moeda de apresentação do Grupo.

(b)

Transações e saldos
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o Grupo não possuía ativos e passivos mensurados em moedas
estrangeiras.

2.3

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor
Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das informações
financeiras.

3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente.
As estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas do
Grupo que apresentam riscos significativos, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis
de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão relacionadas abaixo:
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(a)

Provisão de ressarcimento sobre a receita
No momento identificamos que as áreas sujeitas a estimativas e premissas contábeis críticas estão relacionados ao
contrato de energia proveniente de energia de reserva (nota 22). Suas premissas e estimativas estão coerentes com
as faixas para apuração da receita, cujo limites operacionais contratuais aceitáveis, sem cobrança de penalidades ou
recebimentos de bônus, estão nas faixas que variam de 90% a 130% da energia contratada conforme cada ano
contratual.

(b)

Provisão de desmobilização
Os valores da provisão de desmobilização, no consolidado, são contabilizados com base em estimativa do custo total
de desmontagem das plantas ajustadas ao valor presente das controladas da Companhia (nota 22).

4

Gestão de risco

4.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia estão expostas a fatores de riscos financeiros: a) risco de mercado (incluindo risco de
moeda, risco de taxa de juros e risco de preço), b) risco de crédito; e c) risco de liquidez. O programa de gestão de
risco global do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. O Grupo não usa instrumentos financeiros derivativos para
proteger certas exposições a risco.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria, seguindo as políticas do Grupo. A tesouraria identifica, avalia e
recomenda ações contra eventuais riscos financeiros em cooperação com a administração.
O quadro a seguir sumariza a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e como a
Administração do Grupo gerencia sua exposição.
Metodologia
utilizada
para mensuração do
impacto
Análise de sensibilidade

Risco
Risco de mercado –
Variação monetária

Exposição
Debêntures de longo prazo
com taxas variáveis (IPCA)

Risco de crédito

Caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber de
clientes, investimentos em
instrumentos de dívida e
ativos de contratos

Análise de vencimento
Avaliação de crédito

Financiamentos e
outros passivos

Previsões de fluxo de
caixa

Risco de liquidez

Gestão
Avaliação de cenários para
definição sobre
refinanciamentos
Diversificação das
instituições financeiras
Monitoramento dos limites
de crédito e ratings
Linhas de crédito
disponíveis
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(a)

Risco de mercado
Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade dos negócios,
oferecer retorno aos acionistas e beneficiar às outras partes interessadas.
O Grupo mantém debêntures remuneradas pela taxa de juros de 6,25% a.a., definida na escritura das debêntures e
pela variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (“IPCA”), gerando exposição à flutuação dessa taxa. A taxa
variável expõe o Grupo ao risco de fluxo de caixa, e a taxa fixa expõe o Grupo ao risco de valor justo associado à taxa
de juros.
Com o objetivo de administrar a liquidez em moeda funcional, o Grupo acompanha a exposição à taxa IPCA e avalia
a necessidade de cobertura ou não do risco de acordo com as perspectivas macroeconômicas. Sempre que necessário,
são simulados cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes e novos
financiamentos.
Com base nesses cenários, o Grupo define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o
resultado. Os cenários são elaborados somente para os passivos que representam as principais posições com juros.
Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças nas variáveis de mercado sobre cada
instrumento financeiro do Grupo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade das informações utilizadas como base para a
preparação dessas análises. As informações demonstradas no quadro, mensuram contextualmente o impacto nos
resultados do Grupo em função das variações do IPCA.
O cenário provável adotado pelo Grupo é baseado substancialmente em premissas macroeconômicas obtidas
esperadas para períodos futuros e utiliza uma taxa IPCA de 7,96%, cujo resultado está demonstrado na tabela a
seguir:

(b)

Risco de crédito
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa,
depósitos em bancos e outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas
a receber em aberto e operações compromissadas.
Para minimizar o risco associado às instituições financeiras, o Grupo mantém relacionamento com banco de primeira
linha. Os investimentos relacionados à sobra de caixa só podem ser feitos em instituições ou fundos que apresentem
um patrimônio líquido mínimo adequado, com liquidez diária e classificados como baixo risco segundo mercado
local.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante os períodos findos em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro
de 2021, e a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência nos seus ativos financeiros com
instituições financeiras.
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 não existiam aplicações financeiras com saldos vencidos ou
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impaired e a totalidade dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e de ativos financeiros estão aplicados em
instituições consideradas de primeira linha pela administração.
O Grupo avaliou seu histórico de recebimento do contas a receber e identificou que não está exposto a um elevado
risco de crédito, uma vez que eventuais saldos vencidos e não recebidos são mitigados por contratos de garantias
financeiras assinados na contratação dos leilões de energia e na formalização de contratos bilaterais. Ademais, os
montantes a receber de energia de curto prazo são administrados pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (“CCEE”), diminuindo o risco de crédito nas transações realizadas.
(c)

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento de tesouraria, que monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez do Grupo, para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais. A tesouraria acompanha as cláusulas contratuais das debêntures além de monitorar as cláusulas
restritivas (covenants), quando aplicável, a fim de que o Grupo não quebre limites ou cláusulas estabelecidas nos
documentos das operações.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, e, se
aplicável, exigências regulatórias externas ou legais, por exemplo, restrições de moeda.
A tesouraria investe o excesso de caixa em Certificados de Depósito Bancário (“CDBs”), escolhendo instrumentos
com baixo nível de risco, com vencimentos apropriados, com liquidez diária ou liquidez suficiente para fornecer
margem adequada, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Na data do balanço, o Grupo
mantinha CDBs e caixa disponível na controladora de R$ 742 (R$5.219 em 31 de dezembro de 2021) e no consolidado
de R$92.568 (R$71.003 em 31 de dezembro de 2021) que se espera que gerem prontamente entradas de caixa para
administrar o risco de liquidez.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, nãodescontados, excluindo impacto de acordos de compensação correspondentes ao período remanescente entre a data
do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento.
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(i)

As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma, e sim baseadas em uma opção da administração.

(ii)

Como os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratuais, esses valores não serão conciliados com os valores
divulgados no balanço patrimonial para debêntures e financiamentos e provisão de desmobilização.

(iii)

O Grupo adotou a premissa de não considerar os efeitos de atualizações monetárias baseadas em projeções macroeconômicas futuras para
elaboração dos fluxos de caixa não descontados das rubricas de fornecedores, partes relacionadas, passivo de arrendamento, provisão de
ressarcimento e provisão de desmobilização.

(iv)

A análise dos vencimentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não estão incluídas as obrigações decorrentes
de legislação.

4.2

Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para
oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital
ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a administração pode, ou propõe, 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 para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por
sua vez, corresponde ao total de debêntures e financiamentos (incluindo debêntures e financiamentos de curto e
longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de
caixa e depósitos vinculados a financiamentos.
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial,
com a dívida líquida.
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Os detalhes sobre as cláusulas contratuais restritivas (“covenants”) do Grupo estão detalhadas na nota explicativa
20.
4.3

Outros riscos considerados relevantes

(a)

Risco regulatório
As atividades do Grupo, assim como de seus concorrentes, são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer
alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades do Grupo.

(b)

Risco de alteração da legislação tributária no Brasil
Alterações na legislação tributária podem gerar eventuais impactos no Grupo. Estas alterações podem, por exemplo,
incluir mudanças nas alíquotas dos tributos vigentes, instituição de novos tributos em caráter permanente ou
temporário, supressão de benefícios fiscais, cuja arrecadação seja associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Uma vez que algumas dessas medidas resultem em aumento da carga tributária, poderão
influenciar a lucratividade e o resultado financeiro do Grupo. Somente a partir da divulgação do eventual ajuste fiscal
é que o Grupo terá condições de avaliar eventuais impactos em seu negócio.

(c)

Impactos do COVID-19
A Companhia continua monitorando os efeitos do Covid-19 nos mercados em que atua, principalmente no que diz
respeito às medidas restritivas adotadas por essas jurisdições. O Comitê de Crise está analisando continuamente a
situação e atuando para minimizar os impactos nas operações e na situação patrimonial e financeira da Companhia,
com o objetivo de implementar as medidas cabíveis, garantir a continuidade das operações, proteger o caixa,
melhorar a liquidez e promover a saúde e segurança de todos. Observamos uma redução nas restrições em geral
durante o segundo trimestre de 2022, quando comparado ao final de 2021. Durante o segundo trimestre de 2022
não identificamos impactos relevantes na posição financeira da Companhia, porém continuaremos a monitorar
potenciais impactos futuros.

4.4

Ativo mensurado ao custo amortizado
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment
são reconhecidas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos
após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser
estimado de maneira confiável.
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Em 30 de junho de 2022 e em 31 de dezembro de 2021 o Grupo não identificou evidências de perda por impairment
para um ativo ou grupo de ativos financeiros.
Ativos financeiros

Passivos financeiros

O valor justo da parte das debêntures classificados no circulante não difere significativamente do seu valor contábil,
uma vez que o impacto do desconto não é relevante, e o valor justo das debêntures e dos financiamentos classificados
no não circulante também não diferem significativamente dos valores contábeis, considerando que os valores
principais de debêntures e dos financiamentos têm taxas pós-fixadas.
Não houve mudança na classificação dos ativos financeiros entre os métodos de avaliação em 30 de junho de 2022 e
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
5

Informação por segmento
A Administração do Grupo avaliou os critérios do CPC 22 – Informações por segmento e concluiu que há apenas um
segmento operacional. O Grupo administra os seus principais negócios como um único segmento operacional,
composto pelas atividades de geração de energia elétrica por meio de suas usinas eólicas. O Grupo possui a
Administração centralizada e todas as suas tomadas de decisões são baseadas em relatórios consolidados que
representam 100% da receita líquida de venda de energia.
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6

Instrumentos financeiros por categoria

(a)

Reconhecimento e mensuração inicial
As contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar
parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado
inicialmente ao preço da operação.

(b)

Classificação e mensuração subsequente
Ativos Financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ou ao valor
justo por meio do resultado (“VJR”). Não há ativos financeiros classificados ao valor justo por meio do resultado
abrangente (“VJORA”).
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo
mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são
reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado
como mensurado ao VJR:
• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de
caixa contratuais; e
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de
principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Mensuração subsequente de ganhos e perdas
VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita
de dividendos, é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros a custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Passivos financeiros
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro
é classificado como mensurado ao VJR caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor
justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros,
ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também
é reconhecido no resultado.
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(c)

Desreconhecimento
Ativos Financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou
substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são
desreconhecidos.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O
Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos
modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.

(d)

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um
direito de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo
e liquidar o passivo simultaneamente. Não foram compensados instrumentos financeiros em nenhum dos períodos
apresentados.

(e)

Impairment de ativos financeiros
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment
são reconhecidas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos
após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser
estimado de maneira confiável.
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 o Grupo não identificou evidências de perda por impairment
para um ativo ou grupo de ativos financeiros.

7

Caixa e equivalentes de caixa

As aplicações financeiras em 30 de junho de 2022 referiam-se a CDBs atrelados à taxa DI (depósito interbancário),
remunerados à uma taxa média de 98,67% (99,7% em 2021) do CDI, com liquidez imediata e com risco insignificante
de mudança de valor.
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8

Contas a receber
Em 30 de junho de 2022 o saldo de contas a receber é de R$ 16.583 (R$ 13.171 em 31 de dezembro de 2021) no
consolidado. Em 30 de junho de 2022 e em 31 de dezembro de 2021 não haviam títulos vencidos no contas a receber
do Grupo.

9

Estoque
Os estoques são compostos preponderantemente por peças de reposição e materiais de consumo utilizados na
manutenção das atividades dos parques eólicos.
Em 30 de junho de 2022 o saldo de estoques é de R$ 4.502 (R$ 3.067 em 31 de dezembro 2021) no consolidado.

10 Tributos a recuperar
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11 Partes relacionadas

DC1 - Informação de uso interno
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Compartilhamento de custos e despesas
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 o Grupo mantinha contratos de compartilhamentos de custos com
partes relacionadas, a saber:
(a) Compartilhamento de custos e despesas entre empresas do Grupo
O Grupo mantém contrato de compartilhamento de custos e despesas entre a Controladora e as controladas, o qual tem
por objeto compartilhar entre as empresas custos e despesas que venham a incorrer na administração, operação e
manutenção das usinas, e que tragam benefícios para as partes envolvidas.
(b) Compartilhamento de despesas escritório de São Paulo
O Grupo mantém contrato de compartilhamento de despesas com a Contour Global do Brasil Holding Ltda., com
objetivo compartilhar, substancialmente, despesas com pessoal e tecnologia da informação, as quais são repassadas ao
Grupo com base em critério de rateio definido em contrato firmado entre as partes.
(c) Compartilhamento de custos e despesas do Centro de Inteligência
Além dos contratos de compartilhamento de custos mencionados acima, o Grupo mantém contratos referentes aos
custos da sala de controle e centro de inteligência com a empresa Contour Global do Brasil Holding Ltda.,
respectivamente.
O centro de inteligência de Natal - RN tem por finalidade, monitorar as operações de todas as usinas hidrelétricas e
eólicas do Grupo Contour no Brasil, nesse sentido, os custos incorridos nessa filial são compartilhados de acordo com a
potência instalada das usinas beneficiadas.
Dividendos
São as parcelas definidas em assembleia para destinação de lucros de exercícios em conformidade com a legislação
societária.
Contas a receber e a pagar
Os saldos de contas a receber e a pagar são compostos substancialmente por transações de venda de energia ocorridas
entre as empresas do Grupo e coligadas.
Remuneração da administração
A remuneração do pessoal-chave da administradores da Companhia é paga como honorários de prestação de serviços
pela controladora e pelas controladas da Companhia, em 30 de junho de 2022 o montante de remuneração do pessoalchave da administração era de R$ 752 (R$ 682 em 30 de junho de 2021).
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Contratos de mútuo

Abaixo a composição dos contratos de mútuo da companhia:

12

Despesas antecipadas

13

Outras contas a receber
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14

Tributos diferidos

Movimentação

Em 30 de junho de 2022 não foram reconhecidos os ativos de impostos diferidos relacionados a prejuízos fiscal e base
negativa de contribuição social sobre o lucro líquido acumulado no montante de R$ 19.664 (R$ R$ 9.032 em 31 de
dezembro de 2021), pois a Companhia é uma holding não operacional e não tem expectativa de geração de resultado
tributável futuro para realização dos respectivos valores.
15

Arrendamento

(a) Ativo de direito de uso
A movimentação de saldos do ativo de uso é evidenciada abaixo:
Composição
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Movimentação

(b) Passivo de arrendamento

As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Composição

Movimentação
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16

Investimentos
Movimentação do investimento

Resumo das informações financeiras

O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas:
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17

(i)

Imobilizado

Transferência ocorrida entre imobilizado e intangível.
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18

Intangível

Ativos identificados quando da aquisição das controladas. Estes ativos intangíveis são de vida útil definida e serão
amortizados em 20 anos.
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(i)

Transferência ocorrida entre imobilizado e intangível.

19

Fornecedores
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20

Debêntures e financiamentos

Movimentação de debêntures e financiamentos

Debêntures emitidas:

Em 15 de junho de 2021, a Companhia emitiu debêntures no montante total de R$ 315.000, sendo série única com
vencimento final em 15 de junho de 2033, a ser pago em 22 parcelas, com vencimento semestral e consecutivo, todo dia
15 (quinze) dos meses de junho e dezembro de cada ano, excetuando as datas de 15 de junho de 2026 e 15 de dezembro
de 2026, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2021, corrigidos pelo IPCA + juros de 6,25% a.a.
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Condições restritivas financeiras (“covenants”)

As debêntures emitidas pela Companhia contêm cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados
índices financeiros com parâmetros preestabelecidos apurados com base nas informações contábeis intermediárias
semestrais individuais e consolidadas da Asa Branca Holding S.A..
A Companhia está obrigada ao cumprimento do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) individual de no
mínimo 1,20, considerando a medição semestral, anteriores ao mês de referência das demonstrações financeiras. Não
será considerado descumprimento do índice, caso o ICSD mínimo fique no intervalo entre 1,10 e 1,20, inclusive em
qualquer período de apuração até a quitação integral das debêntures.
O Grupo realiza o cálculo semestral do ICSD, dessa forma, para o período findo em 30 de junho de 2022 e exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 não foram identificados descumprimentos de covenants.
Composição por ano de vencimento
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21

Tributos e obrigações trabalhistas a pagar

22

Provisões

(a)

Provisão para desmobilização de ativos

A mensuração das obrigações para desmobilização de ativos envolve julgamento sobre diversas premissas. Sob o ponto
de vista ambiental, refere-se às obrigações futuras de restaurar e recuperar o meio ambiente, para as condições
ecologicamente similares às existentes, antes do início do projeto ou atividade ou de fazer medidas compensatórias,
acordadas com os órgãos competentes, em virtude da impossibilidade do retorno a essas condições pré-existentes. Essas
obrigações surgem a partir do início da degradação ambiental, cuja degradação precisa ser compensada.
As provisões para desmobilização de ativos consideram que as controladas, ou seja, parques eólicos com contratos de
arrendamentos dos terrenos, assumiram obrigações de retirada de ativos ao final do prazo do contrato. As provisões
foram inicialmente mensuradas ao seu valor justo e, posteriormente, são ajustadas ao valor presente e mudanças nos
valores ou tempestividades dos fluxos de caixa estimados. Os custos de desmobilização do ativo são capitalizados como
parte do valor contábil do ativo imobilizado e serão depreciados ao longo da vida útil remanescente do ativo.
O valor da provisão de desmobilização, no consolidado, foi contabilizado com base em estimativa do custo total de
desmontagem das plantas das controladas da Companhia, conforme laudo técnico efetuado por consultor externo
especialista do mercado de energia eólica. Este laudo, elaborado em 2020, leva em consideração as obrigações de
desmobilização existentes que são em função dos contratos regulatórios, ambientais e de arrendamentos dos terrenos
das controladas, tendo como contrapartida o ativo imobilizado. Os valores do laudo com data base 2020 foram
projetados até o término dos contratos de arrendamento dos terrenos com uma taxa de inflação de 3,09% ao ano e
atualizados a valor presente à uma taxa de desconto de 10,29% ao ano. Os custos de desmobilização do ativo são
capitalizados como parte do valor contábil do ativo relacionado e serão depreciados pelo prazo de autorização do parque
eólico.
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Composição

Movimentação

(b)

Provisão para ressarcimento

Em 26 de agosto de 2010, as Controladas sagram-se vencedoras do 2º Leilão de Energia de Fontes Alternativas (“LFA”),
e assinaram Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”), na modalidade
disponibilidade de energia.
Pelos contratos em questão, as Controladas comprometem-se a vender sua produção de energia na modalidade
disponibilidade e com vinculação às usinas, conforme os montantes indicados na Cláusula 6ª de cada respectivo CCEAR,
a partir da data de início do suprimento e pelo prazo de 20 anos, a contar de 01 de setembro de 2013. O preço médio
dos CCEARs praticado em 30 de junho de 2022 é de R$258,43, atualizados anualmente pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (“IPCA”).
O CCEAR não prevê aplicação de penalidades ou pagamentos de bônus se a produção de energia de cada usina estiver
dentro da faixa de tolerância que varia de 90% a 130% da energia anual contratada, de cada respectiva usina, e que é
apurado ao final de cada ano e quadriênio. Os desvios superiores ou inferiores entre produção de energia e a obrigação
contratual são reconhecidos no ativo ou passivo, respectivamente, mediante a aplicação dos fatores de penalidades ou
bônus sobre o MWh a ser entregue.
Eventuais diferenças entre a geração e a entrega de energia elétrica prevista em contrato serão compensadas a cada ano
e cada quadriênio contratual, sendo que o primeiro quadriênio se encerrou em 31 de agosto de 2017.
Caso a energia entregue seja inferior ao percentual mínimo contratual de 90%, a diferença entre a energia efetivamente
entregue a e contratual deverá ser ressarcida em 12 parcelas mensais.

PÁGINA: 51 de 65

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2022 - ASA BRANCA HOLDING S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas

Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Para a apuração quadrienal são contabilizadas a energia efetivamente gerada e a contratada no período, e caso a geração
seja inferior ao montante contratado também deve-se realizar o ressarcimento em 12 parcelas mensais.
Caso a energia entregue seja superior ao percentual máximo contratual descriminadas abaixo, essa energia poderá ser
negociada pelo vendedor no mercado livre:
1)
2)
3)
4)

30% (trinta por cento) no primeiro ano do quadriênio;
20% (vinte por cento) no segundo ano do quadriênio;
10% (dez por cento) no terceiro ano do quadriênio;
0% (zero por cento) no quarto ano do quadriênio;

No caso de receita variável ou ressarcimento, o acerto financeiro será aplicado ao final de cada revisão anual, que
ocorrem entre outubro e setembro dos anos subsequentes. A conta de ressarcimento – CCEE reflete os efeitos sobre a
geração de energia fora dos limites de tolerância estabelecidos (energia efetivamente gerada e a energia contratada). Tais
variações fora dos limites implicam no registro por estimativa de ativos ou passivos contratuais. A administração do
Grupo entende que a análise do atendimento a estes limites é uma estimativa significativa.
Composição

PÁGINA: 52 de 65

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2022 - ASA BRANCA HOLDING S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas

Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Movimentação

(i) A provisão de ressarcimento representa a quantidade de energia faturada, mas não gerada no ambiente dos contratos de venda de energia valorado
pelo preço dos contratos.
(ii) Provisão oriunda da suspensão dos ressarcimentos estabelecidos na Contratação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado e na Contratação de
Energia de Reserva, essa suspensão foi determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) através da emissão do despacho nº
2.303/2019 que ordenou à CCEE que procedesse com a referida suspensão da compensação relativa aos anos contratuais apurados a partir de agosto
de 2019 até a decisão final sobre o resultado da Audiência Pública nº 034/2019, a qual visa regular os procedimentos e critérios para apuração da
restrição de operação por constrained-off (situações de corte de geração quando há descasamento entre a oferta de energia disponível e a demanda de
usinas eólicas). Cabe ressaltar que a Companhia reconheceu as provisões normalmente nos períodos supracitados.

(c) Provisão para contingências
Trabalhistas

Referem-se a ações movidas por empregados e ex-empregados, envolvendo a cobrança de horas-extras, adicional de
periculosidade, equiparação/reenquadramento salarial, discussão sobre plano de cargos e salários entre outras, e
também, ações movidas por ex-empregados de seus empreiteiros (responsabilidade subsidiária e/ou solidária)
envolvendo cobrança de parcelas indenizatórias e outras.
Cíveis

Referem-se às ações de natureza comercial e indenizatória, movidas por pessoas físicas e jurídicas, envolvendo repetição
de indébito, danos materiais, danos morais entre outros.

PÁGINA: 53 de 65

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2022 - ASA BRANCA HOLDING S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas

Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Tributárias

Referem-se a ações tributárias e impugnações de cobranças, intimações e autos de infração fiscal referente a diversos
tributos, tais como ICMS, ISS, CPMF, IRPJ, CSLL, IPTU, REFIS, PIS/COFINS, INSS, CIDE, ITD sobre doações
recebidas, entre outros.

Ambientais

Referem-se a auto de infração lavrado pelo IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio
Grande do Norte por suposta ausência de informações prestadas pela companhia no que se refere à solicitações
realizadas pelo órgão.
Contingências prováveis demonstradas como segue:

PÁGINA: 54 de 65

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2022 - ASA BRANCA HOLDING S.A.

Versão : 1

Notas Explicativas

Asa Branca Holding S.A.
Notas explicativas às informações trimestrais de 30 de junho de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Movimentação das contingências e depósitos judiciais

Contingências possíveis demonstradas como segue:
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23

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

Abaixo a composição do capital social subscrito e integralizado por ações ordinárias:

(b)

24

Prejuízo básico e diluído atribuível por lote de mil ações

Receita líquida de vendas

A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
Composição
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25

Custo de venda de energia elétrica

(a)

Energia elétrica comprada para revenda e encargos de uso do sistema de conexão e transmissão.

A compra de energia está relacionada a duas operações: (i) necessidade compra de lastro para cobertura da redução de
garantia física das usinas do complexo; e (ii) a uma operação comercial de troca de fonte de energia, onde há a venda de
um determinado volume de energia incentivada (energia proveniente de fontes de geração renováveis, como é o caso das
eólicas, que possuem desconto na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição-TUSD e, portanto, tem maior valor no
mercado), compensada pela compra de um volume proporcional de energia convencional (energia proveniente de fontes
de geração convencionais, como grandes hidrelétricas, ou termelétricas, que não possuem desconto no Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição - TUSD), sendo o resultado dessa operação equivalente à diferença entre o preço da energia
incentivada e aquele definido para a energia convencional.

(i)

Refere-se a uma operação comercial em que o grupo efetua a compra de uma energia convencional no mercado para cobrir o lastro e realizar a venda
de sua energia incentivada.

(b) Custo de operação
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26

Despesa gerais e administrativas
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Resultado financeiro
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Imposto de renda e contribuição social
Reconciliação da despesa do imposto de renda e contribuição social
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Compromissos

(i) Arrendamento de terrenos

Os parques eólicos do Grupo estão, em sua maioria, instalados em propriedades de terceiros com quem firmamos
contratos de arrendamento com prazos de locação de até 49 anos.
Os valores dos arrendamentos são calculado como um percentual da receita líquida de geração de energia do parque, ou
seja, os pagamentos aos arrendadores são realizados e reconhecidos no resultado no período especifico de acordo com
o faturamento que acompanha o respectivo nível de geração.
(ii) Contrato de manutenção

Contratos de longo prazo de operação e manutenção firmados com o fornecedor das turbinas instaladas nos parques
eólico.
(iii) Contrato de transmissão

São os contratos de longo prazo firmados com as empresas de transmissão que compões o sistema interligado nacional
e que asseguram a injeção da energia gerada em cada parque eólico neste sistema.
30 Cobertura de seguros

Em 30 de junho de 2022, o Grupo possuía cobertura de seguro patrimonial no montante de R$ 469.827, de lucros
cessantes no montante de R$ 131.399 (coberturas compartilhadas com as demais empresas controladas pela Asa Branca
Holding S.A.). O seguro de responsabilidade civil no montante de 50.000 é compartilhado com as demais empresas
controladas pela Contour Global do Brasil Holding Ltda. e Contour Global do Brasil Participações S.A.. A Administração
entende que as coberturas mencionadas acima representam valores suficientes para cobrir eventuais perdas.
*

*

*
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos Administradores e Acionistas
Asa Branca Holding S.A.
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Asa Branca Holding S.A. ("Companhia"), contidas
no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2022, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de junho de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três
e seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa
data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim
Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas
informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das
Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis
intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR
2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não
expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas,
referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão
conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa
revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente
em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 12 de agosto de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5
Lia Marcela Rusinque Fonseca
Contadora CRC 1SP291166/O-4
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que discutiu, revisou e concordou com
as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022.
São Paulo, 12 de agosto de 2022
Alessandra Quagliuolo Marinheiro
Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
Declaração dos diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com
as opiniões expressas no relatório de revisão especial dos auditores independentes sobre as informações trimestrais da Companhia
referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022.
São Paulo, 12 de agosto de 2022
Alessandra Quagliuolo Marinheiro
Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores

PÁGINA: 65 de 65

