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 … continuação                                                                                                   Demonstrações Financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)

contratos de compra e venda de energia suficientes para garantir as atividades operacionais das usinas do complexo solar de Coremas (nota 23). Entre 2021 e 2022 foram assinados contratos de fornecimento de energia 
de longo prazo para o projeto de suinas soalres de Santa Luzia (nota 23 e 25.g.). Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma outra incerteza material, além das mencionadas acima, que possa 
gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto da continuidade. 2 Apresentação 
das demonstrações financeiras: 2.1. Bases de elaboração e apresentação: As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e aprovados pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade-CFC e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS). No caso das demonstrações financeiras individuais, as práticas contábeis diferem das 
normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards-IFRS), somente no que se refere à capitalização na controladora de juros incorridos por entidade distinta daquelas em que estão os 
ativos qualificáveis (vide nota explicativa nº 9). Por não existir diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuíveis aos acionistas da controladora, constantes nas demonstrações financeiras 
consolidadas preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido da controladora e o resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais, a 
Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos. Os dados não financeiros 
incluídos nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tais como capacidade produtiva esperada, dados contratuais, projeções e seguros, não foram auditados. A emissão das demonstrações financeiras 
foi aprovada e autorizada pelo Conselho de Administração em 27 de junho de 2022. 2.2. Declaração de conformidade (com relação às normas International Financial Reporting Standards-IFRS e às normas do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”), com exceção das demonstrações financeiras individuais, identificada como “Controladora”, em relação a capitalização dos juros de empréstimos em uma entidade distinta a qual detém os ativos qualificáveis 
(vide nota explicativa 9). As demonstrações financeiras também estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 2.3. Declaração de relevância: A Administração da Companhia aplicou na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas a orientação técnica OCPC 07 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que auxiliem os usuários das demonstra-
ções financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas na gestão do negócio. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são mensurados usando o real (R$), moeda do 
ambiente econômico no qual a Companhia atua, sendo a moeda funcional da Companhia e também de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Bases de mensuração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quanto 
as cotas do fundo FIP Rio Alto, que foram reconhecidas pelo seu valor justo, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração, independentemente 
de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as características do ativo ou passivo no 
caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. 2.5. Procedimentos de consolidação: As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia está exposta a, ou tem direitos sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento 
com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. As controladas são consolidadas integralmente, a partir da data em que o controle se inicia até a data em que deixa 
de existir. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 as participações nas controladas se apresentavam da seguinte forma:
                         Participação (%)
Controladas Data-base das demonstrações financeiras 31/12/2021 31.12.2020 Segmento 
Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Participação e consultoria em projetos de energia
R.A. Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Compra e venda de energia
Rio Alto Serviços e Construções Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Construção de usinas solares fotovoltaicas
Coremas Holding S.A. (a) 31/12/2021 100 100 Subholding controladora de Coremas IV, V e VI
Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda.(b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda.(b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas Holding II S.A. (a) 31/12/2021 100 100 Subholding controladora de Coremas VII e VIII
Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (c) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (c) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Rio Alto Lagoa Tapada II Geração de Energia UFV SPE Ltda. (d) 30 .09.2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Rio Alto Lagoa Tapada III Geração de Energia UFV SPE Ltda. (d) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Fundo de Investimentos em Participações Rio Alto - Multiestratégia (e) 31/12/2021 100 100 FIP em participação nas usinas Coremas I, II e III
Rio Alto STL Holding I Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia I a VII
Rio Alto STL Holding II Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia VIII a XIV
Rio Alto STL Holding III Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia XV a XXI
Rio Alto STL Holding IV Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia XXII a XXVIII
Rio Alto STL Holding V Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding
Rio Alto STL I Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL II Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL III Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL IV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL V Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL IX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL X Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXI Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXXIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXIV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVII Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVIII Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
(a) As empresas Rio Alto Energia e Empreendimentos, Rio Alto Serviços e Construções, R.A. Comercializadora, Coremas Holding e Coremas Holding II são investidas e controladas da Rio Alto Energias Renováveis, sendo 
seus saldos apresentados de forma consolidada. (b) As empresas Coremas IV, Coremas V e Coremas VI foram consolidadas na subholding Coremas Holding S.A. (c) As empresas Coremas VII e Coremas VIII foram 
consolidadas na subholding Coremas Holding II S.A. (d) As entidades Rio Alto Lagoa Tapada II e Rio Alto Lagoa Tapada III, foram constituídas, porém, até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
seus respectivos capitais sociais não foram integralizados, desta forma, não houve reconhecimento contábil na sua controladora Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações. (e) O FIP Rio Alto é reconhecido como 
instrumento financeiro na investida Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações. (f) As entidades Rio Alto STL Holding I Ltda., Rio Alto STL Holding II Ltda. e Rio Alto STL Holding III Ltda. são subholdings constituí-
das em janeiro de 2021 para consolidação dos projetos de Santa Luzia I a XXI. Até o encerramento do exercício findo em 31 dezembro de 2021 tais entidades estão em fase inicial de construção.. (g) Referem-se a usinas 
solares fotovoltaicas em desenvolvimento e foram constituídas em janeiro de 2021. Até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Rio Alto Energias Renováveis incorreu em gastos com estudos e 
licenças iniciais para desenvolvimento dos projetos, porém, as empresas ainda não possuem movimentação financeira própria. Os seguintes procedimentos foram adotados na preparação das Informações Anuais conso-
lidadas: • eliminação do patrimônio líquido das controladas; • eliminação do resultado de equivalência patrimonial; e, • eliminação dos saldos de ativos e passivos, receitas e despesas entre as empresas consolidadas 
(operações entre partes relacionadas) As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e o exercício social dessas empresas coincide com o da controladora. 2.6. Relação 
de entidades controladas: Em 31 de dezembro de 2021, as entidades controladas se apresentavam da seguinte forma: a) Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. (“Rio Alto Energia, Empreendimentos”): 
Constituída em 9 de outubro de 2009, a Rio Alto Energia, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, tem como objeto principal consultoria e desenvolvi-
mento em projetos de energia, participação em empreendimentos e negociações e intermediação de negócios. b) R.A. Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (“R.A. Comercializadora”): Constituída em 30 de abril de 
2019, a R.A. Comercializadora, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, está em processo de cadastramento junto a ANEEL para operar efetivamente 
como uma comercializadora de energia do Grupo, uma vez que por meio do Despacho nº 3.238, de 16 de novembro de 2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) negou autorização para a RA Comercializa-
dora de Energia Elétrica Ltda. (“RA Comercializadora”), a atuar como Agente Comercializador de Energia Elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE. c) Rio Alto Serviços e Construções 
Ltda. (“Rio Alto Serviços”): Constituída em 8 de dezembro de 2010, a Rio Alto Serviços, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, tem como objeto 
principal a construção de usinas solares fotovoltaicas, sendo detentora do acervo técnico do grupo. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui receita com partes relacionadas de R$1.965 (R$183 em 31 de dezem-
bro de 2020), relativo aos serviços de administração de obras junto a Rio Alto Infraestrutura e Participações S.A., entidade sob controle comum do Grupo Rio Alto, mas com seus saldos não consolidados nas presentes 
Informações Anuais, uma vez que tal entidade não é controlada pela Rio Alto Energias Renováveis e por nenhuma de suas investidas. Adicionalmente, possui receita com terceiros de R$7.781 em 31 de dezembro de 2021, 
referente a aluguel de máquinas e equipamentos. d) Coremas Holding S.A. (“Coremas Holding”): Constituída em 13 de novembro de 2019, a Coremas Holding, sociedade empresarial por ações, com sede em Coremas, 
PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, tem como objeto social ser holding de instituições não financeiras, e consolidar as investidas Coremas IV, V e VI. e) Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas IV”): 
Constituída em 19 de setembro de 2019, é uma sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina 
fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. f) Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas V”): Constituída em 19 de setembro de 2019, é uma sociedade 
de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social 
a geração de energia solar fotovoltaica. g) Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI”): Constituída em 12 de setembro de 2019, é uma sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em 
Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. h) Coremas 
Holding II S.A. (“Coremas Holding II”): Constituída em 17 de fevereiro de 2020, a Coremas Holding II, sociedade empresarial por ações, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Escurinho s/n, tem como objeto 
social ser holding de instituições não financeiras, e consolidar as investidas Coremas VII e VIII. i) Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”): Constituída em 19 de setembro de 2019, a Coremas VII é 
sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como 
objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. j) Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII”): Constituída em 5 de março de 2020, a Coremas VIII é sociedade de propósito específico do tipo limitada, 
com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Escurinho s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. 
k) Rio Alto Lagoa Tapada II Geração de Energia UFV SPE Ltda. (“Lagoa Tapada II”): Constituída em 17 de dezembro de 2018, a Lagoa Tapada II é uma sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São José da 
Lagoa Tapada, PB, localizada na Fazenda Viração e Flexa s/n, e tem como objeto social a geração e distribuição de energia elétrica, por meio do desenvolvimento do projeto de usinas solares fotovoltaicas. l) Rio Alto Lagoa 
Tapada III Geração de Energia UFV SPE Ltda. (“Lagoa Tapada III”): Constituída em 17 de dezembro de 2018, a Lagoa Tapada III é uma sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São José da Lagoa Tapada, 
PB, localizada na Fazenda Viração e Flexa s/n, e tem como objeto social a geração e distribuição de energia elétrica, por meio do desenvolvimento do projeto de usinas solares fotovoltaicas. m) Fundo de Investimento em 
Participações Rio Alto-Multiestratégia (“FIP Rio Alto”): Constituído em 20 de setembro de 2017, o FIP Rio Alto é um fundo de investimentos em participações do qual a Rio Alto Energia, Empreendimentos é detentora de 
100% das cotas do fundo. O FIP Rio Alto é detentor de 14,39% do FIP Coremas, cuja participação é exclusiva nas usinas solares fotovoltaicas Coremas I, Coremas II e Coremas III, controladas em conjunto com o Grupo 
Nordic Power Partners, sendo os resultados destas SPEs reconhecidos por meio de equivalência patrimonial no FIP Rio Alto, e como receitas ou despesas financeiras nas demonstrações consolidadas. n) Rio Alto STL 
Holding I Ltda. (“Santa Luzia Holding I”): Constituído em 20 de janeiro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subhol-
ding dos projetos de Santa Luzia I, Santa Luzia II, Santa Luzia III, Santa Luzia IV, Santa Luzia V, Santa Luzia VI e Santa Luzia VII. o) Rio Alto STL Holding II Ltda. (“Santa Luzia Holding II”): Constituído em 20 de janeiro de 
2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia VIII, Santa Luzia IX, Santa Luzia X, Santa 
Luzia XI, Santa Luzia XII, Santa Luzia XIII e Santa Luzia XIV. p) Rio Alto STL Holding III Ltda. (“Santa Luzia Holding III”): Constituído em 20 de janeiro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não 
financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia XV, Santa Luzia XVI, Santa Luzia XVII, Santa Luzia XVIII, Santa Luzia XIX, Santa Luzia XX e Santa Luzia 
XXI. q) Rio Alto STL Holding IV Ltda. (“Santa Luzia Holding IV”): Constituído em 24 de agosto de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da 
Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia XXII, Santa Luzia XXIII, Santa Luzia XXIV, Santa Luzia XXV, Santa Luzia XXVI, Santa Luzia XXVII e Santa Luzia XXVIII. r) Rio Alto STL Holding V Ltda. (“Santa 
Luzia Holding V”): Constituído em 15 de dezembro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Ainda não atua como subholding de 
nenhum projeto de Santa Luzia. s) SPEs controladas pelas holdings Santa Luzia I, II, III, IV e V: As controlados das subholdings Santa Luzia Holding I, Holding II e Holding III foram constituídas em 20 de janeiro de 2021, 
as controladas da subholding Santa Luzia Holding IV foram constituídas em 24 de agosto de 2021 e as controladas da subholding Santa Luzia V foram constituídas em 15 de dezembro de 2021. Todas as controladas foram 
constituídas como sociedades de propósito específico para o desenvolvimento de usinas solares fotovoltaicas nos municípios de Santa Luzia e São Mamede, Paraíba. 2.7. Julgamentos, estimativas e premissas contá-
beis significativas: A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer que a Administração faça julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas em fatores objetivos e subjetivos e 
em opinião de assessores jurídicos, para determinação dos valores adequados para registro de determinadas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais dessas transações podem 
divergir dessas estimativas. Esses julgamentos, estimativas e premissas são revistos ao menos anualmente e eventuais ajustes são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. As principais premissas 
relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos 
e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 2.7.1. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas 
e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade 
geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio ponderado de capital para o segmento em que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre 
que possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de avaliação 
apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis. A Companhia 
baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e nestes orçamentos financeiros detalhados, os quais são elaborados separadamente pela Administração para cada unidade geradora de 
caixa e equivalente de caixa aos quais os ativos estejam alocados. As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo 
é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com a função do ativo sujeito à perda. Para ativos que não sejam 
ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indica-
tivo existir, a Administração estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida apenas se tiver havido 
mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não ultrapasse o valor 
contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Esta reversão é reconhecida no 
resultado. O teste de redução ao valor recuperável é feito anualmente em 31 de dezembro, ou quando as circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são 
testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda 
por desvalorização do valor contábil. Em 31 de dezembro de 2021 não há indícios de perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. 2.7.2 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi-
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.7.3 Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentado no balanço patrimonial não puder 
ser obtido de mercados ativos, é determinado com a utilização de técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando 
possível; contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como, por exemplo, risco de 
liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. O tratamento contábil do investimento em ativo imobilizado e 
intangível inclui a realização de estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação. A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos usos 
alternativos dos ativos. 2.7.4. Ativo imobilizado: O tratamento contábil do investimento em ativo imobilizado inclui a realização de estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação. A deter-
minação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos usos alternativos dos ativos. As hipóteses relacionadas ao aspecto e seu desenvolvimento futuro implicam em um grau signi-
ficativo de análise, na medida em que o momento e a natureza das futuras mudanças tecnológicas são de difícil previsão. Quando uma desvalorização é identificada no valor do ativo imobilizado, é registrado um ajuste do 
valor na demonstração do resultado do período. A determinação da necessidade de registrar uma perda por desvalorização implica na realização de estimativas que incluem, entre outras, a análise das causas da possível 
desvalorização, bem como, o momento e o montante esperado desta. São também considerados fatores como a obsolescência tecnológica, a suspensão de determinados serviços e outras mudanças nas circunstâncias 
que demonstram a necessidade de registrar uma possível desvalorização. 3 Principais práticas contábeis: 3.1. Apuração de resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. A demonstração de resultado do exercício de 2021, refere-se ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 3.2. Imposto de renda e contribuição social-correntes: Ativos e passivos tri-
butários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante 
são aquelas que estão em vigor ou, substancialmente, em vigor na data do balanço. Imposto de renda e contribuição social correntes relativas a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no 
patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Os impostos são apurados com 
base no regime de lucro presumido observando-se as alíquotas de presunção vigentes que incidem sobre a receita. As alíquotas de imposto de renda são de 15%, acrescida de 10% sobre a base de cálculo que exceder 
R$60 trimestrais e a contribuição social é calculada à alíquota de 9%. 3.3. Transações em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em 
vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Diferenças oriundas no pagamento, 
na conversão de itens monetários são reconhecidas no resultado financeiro. As principais operações em moeda estrangeira da Companhia são representadas pelo empréstimo com partes relacionadas, realizado com a 
Nordic Power Partners (ver nota 8), e pelas importações em andamento (ver nota 9). O montante principal do empréstimo é denominado em Euros, sendo sua variação monetária reconhecida no resultado com base no 
câmbio do último dia do período, divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os pagamentos de obrigações denominadas em moeda estrangeira são realizados para fornecedores internacionais, referentes aos processos de 
importações em andamento. São reconhecidos pelo valor da taxa de câmbio contratada junto aos bancos que realizam o intermédio destas operações financeiras. Seguindo a política de risco da Companhia, a administra-
ção realizou a contratação de operações de hedge cambial, reconhecidos pelo seu valor justo marcado a mercado. 3.4. Instrumentos financeiros: A Companhia aplica os requerimentos do CPC 48-Instrumentos Finan-
ceiros, relativos à classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: i) Classificação e mensuração: Con-
forme o CPC 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurável: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:

Ativos financeiros mensurados a VJR Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros mensurados a custo amortizado Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução 
ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado.

Ativos financeiros mensurados a VJORA Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros resultados abrangentes em função de sua característica de negociação antes do vencimento.

Conforme CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. • Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, as Empresas podem optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequen-
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tes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento 
por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJORA, são classificados como VJR. Um ativo financeiro é, inicialmente, mensurado pelo valor justo acrescido 
para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. 
Desreconhecimento de ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancial-
mente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia 
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. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
(impairment): O CPC 48 determina o modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. Baixa 
de ativos financeiros: A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento 
dos 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. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou 
passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. 
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A 
Companhia 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 base-
ado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez, com 
vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. 3.6. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: O imobilizado 
da Companhia é representado, majoritariamente, pelas obras em andamento das usinas fotovoltaicas. Estes 
gastos são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Todos os gastos envol-
vidos nas construções, de acordo com orçamentos definidos pela área de engenharia, são capitalizados como 
custo do imobilizado. O custo de transação de empréstimos relacionados as obras em andamento também 
são capitalizadas como ativo fixo, de acordo com o pronunciamento CPC 20-Custos de Empréstimos. Quando 
partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (com-
ponentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são 
reconhecidos no resultado do exercício. São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios eco-
nômicos futuros associados com os gastos sejam auferidos pela Companhia e o seu custo possa ser medido 
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Depreciação Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, 
ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para uso. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. A 
depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja incluído no valor contábil 
de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o 
prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as Empresas obterão a propriedade do bem 
no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados. A vida útil estimada dos bens do imobilizado 
são revisadas anualmente na data de encerramento das demonstrações financeiras consolidadas. Quando 
aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente. 
3.7. Redução ao valor recuperável (“impairment”): A Administração analisa anualmente se existem evidên-
cias de que o valor contábil de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso 
tais evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) 
seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é 
equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. (Em 
milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma) Quando o valor residual contábil do ativo exce-
der seu valor recuperável, é reconhecida a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”). A 
administração avalia periodicamente seus ativos frente a possibilidade de impairment, e até a data de encer-
ramento das demonstrações financeiras não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos, 
uma vez que seu imobilizado está em construção. 3.8. Arrendamentos: A Companhia possui contratos de 
arrendamento de uso de terras, referente as fazendas aonde as construções das usinas fotovoltaicas estão 
ocorrendo. A Companhia como arrendatária: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se o contrato 
transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. 
Arrendatário: A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os 
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Com-
panhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito 
de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia 
reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento. Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recupe-
rável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de 
direito de uso é idêntico ao valor dos passivos de arrendamentos reconhecidos. Contemplam no cálculo cus-
tos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os 
eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, 
pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Na data de início do 
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente líquido 
dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do contrato. Os pagamentos do arren-
damento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incen-
tivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou 
taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Ao calcular o valor presente líquido 
dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a uma taxa implícita encontrada com base na taxa de 
captação da dívida na data de início. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado 
para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o 
valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação: mudança no prazo 
do arrendamento, alteração nos pagamentos do arrendamento ou alteração na avaliação da opção de compra 
do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor Os pagamentos de arrenda-
mento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo 
método linear ao longo do prazo do arrendamento. Também se aplica a isenção de reconhecimento de ativos 
de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor. 3.9. Investimen-
tos: Na elaboração de suas demonstrações financeiras, a Companhia reconhece e demonstra os investimen-
tos em controladas e controladas em conjunto por meio do método de equivalência patrimonial. Os custos das 
operações de empréstimos das controladas e controladas em conjunto são capitalizadas como imobilizado. 
Os custos capitalizados nas controladas são reconhecidos na Companhia por meio do método de equivalên-
cia patrimonial. 3.10. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação 
presente como resultado de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e 
cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos que se 
espera que sejam necessários para liquidar a obrigação. O valor reconhecido como provisão é a melhor esti-
mativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no encerramento de cada exercício, conside-
rando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. A Companhia é parte de processos judiciais e 
administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma esti-
mativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dis-
poníveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa-
das e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 3.11. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.12. Segmento de negócio: Segmentos 
operacionais são definidos como atividades de negócio das quais pode se obter receitas e incorrer em despe-
sas, com disponibilidade de informações financeiras individualizadas e cujos resultados operacionais são 
regularmente revisados pelo principal tomador de decisões e para o qual haja informação financeira individu-
alizada disponível. Os resultados por segmento, assim como os ativos e os passivos, consideram os itens 
diretamente atribuíveis ao segmento, assim como aqueles que possam ser alocados em bases razoáveis A 
Companhia detém ativos substancialmente relacionados ao segmento de geração de energia. As usinas 
solares de Coremas I, Coremas II e Coremas III estão em operação e são reconhecidas por meio do resultado 
financeiro do FIP Rio Alto. Além das cotas do FIP Rio Alto, a Companhia também controla as usinas solares 
de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII, e Coremas VIII, bem como o Complexo de Santa Luzia 
em fase de construção e desenvolvimento. Desta forma, a Companhia concluiu que, no momento, possui 
apenas o segmento de geração de energia como passível de reporte. 3.13. Demonstração do Valor Adicio-
nado (“DVA”): Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua 
distribuição durante determinado período. A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é 
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as 
companhias abertas. As normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) não requerem a apresentação 
dessa demonstração. Como consequência pelas “IFRS”, essa demonstração está apresentada como informa-
ção suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 3.14. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (“DFC”): As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM n° 641, de 7 de outubro de 2010, 
que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (R2)-Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
3.15. Resultado por ação: A Companhia efetua os cálculos do lucro ou prejuízo por ações utilizando o 
número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao 
resultado conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O lucro básico por ação é calculado pela divisão 
do lucro/prejuízo líquido do período pela média ponderada da quantidade de ações ordinárias totais em poder 
dos acionistas. O cálculo do lucro/prejuízo diluído é afetado por instrumentos conversíveis em ações, con-
forme nota explicativa 17.3. 4 Normas e interpretações novas e revisadas: 4.1. Normas e interpretações 
novas e revisadas: a) Revisadas e vigentes: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos, relacionado ao Impacto da 
adoção inicial da das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2 • CPC 20 (R1) (IAS 23) 
- Custos de empréstimos Deliberação CVM nº 859, aprovando a revisão do pronunciamento técnico: • CPC 06 
(R2)-Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento 
Deliberação CVM nº 854, aprovando as revisões dos pronunciamentos técnicos: • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 
23) (IAS 8)-Apresentação das Demonstrações Contábeis (definição de omissão material) • CPC 38 (IAS 
39)-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração • CPC 40 (R1) (IFRS 7)-Instrumentos Finan-
ceiros: Evidenciação • CPC 48 (IFRS 9)-Instrumentos Financeiros A Administração da Companhia avaliou os 
pronunciamentos acima, e não foram identificados impactos relevantes nas Informações Anuais individuais e 
consolidadas. 4 Normas e interpretações novas e revisadas: 4.2. Normas e interpretações novas e 
revisadas: b) Revisadas e não vigentes: • CPC 11 (IFRS 17)-Contratos de Seguros • CPC 26 (IAS 1)-Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como circulante ou não circulante) • CPC 
06 Arrendamentos • CPC 15 Combinação de Negócios • CPC 18 Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto • CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Errov • CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes • CPC 27 Ativo Imo-
bilizado • CPC 32 Tributos sobre o Lucro • CPC 36 Demonstrações Consolidadas • CPC 43 Adoção Inicial dos 
Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a 41 • CPC 48 Instrumentos Financeiros • CPC 50 - Contratos de Seguro
5 Caixa e equivalentes de caixa:                   Controladora                    Consolidado
                 % CDI 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos - 
Equivalentes de caixa
 Conta Corrente  19.152 - 20 -
CDB 100% CDB DI 191.814 - 193.041 2
Fundos de investimento de curto prazo 100% CDB DI 172 5.454 289 21.153
     211.138 5.454 193.350 21.155
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), com ren-
tabilidade média de 101% da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), designado ao valor 
justo contra o resultado, com prazos de vencimento variáveis, porém resgatáveis a qualquer momento com 
o emissor, sem perda significativa de valor. A análise da Administração da Companhia quanto à exposição 
desses ativos a riscos de taxas de juros, dentre outros, é divulgada na nota explicativa 21 (c). 6 Caixa restrito: 
As aplicações financeiras classificadas como caixa restrito no montante de R$64.515 (R$10.020 em 31 de 
dezembro de 2020) estão representadas substancialmente por cartas de crédito referentes aos processos de 
importações de máquinas e equipamentos das obras em andamento, de Coremas IV e V, e por aplicações em 
fundos de investimentos financeiros, vinculados ao financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
Todos os recursos, tanto próprios quanto provenientes dos financiamentos, transitam pelas contas do BNB e 
é necessário que o banco aprove os pagamentos, em acordo com o cronograma das obras em andamento (e 
financiadas). Os contratos não estabelecem limites mínimos de saldo a ser mantido nas contas de uso restrito. 
7 Aplicações financeiras: A Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações possui investimento em 
cotas do FIP Rio Alto, um fundo de investimentos em participações fechado e com patrimônio representado 
por uma classe única de cotas, conforme regulamentado pelo Instrução CVM 578. O único ativo na carteira do 
FIP Rio Alto é o investimento em cotas do Fundo de Investimento em Participações Coremas (“FIP Coremas”). 
O FIP Coremas possui em sua carteira os investimentos na integralidade das participações societárias em 
Coremas I, Coremas II e Coremas III - as três usinas solares fotovoltaicas desenvolvidas em conjunto com a 
Nordic Power Partners. Em 2018, o acordo de cooperação passou por uma reestruturação societária, com a 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 J

or
na

l E
m

pr
es

as
 &

 N
eg

óc
io

s 
Lt

da
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 A

BF
D

-2
5F

D
-9

90
5-

A9
37

.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ABFD-25FD-9905-A937 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: ABFD-25FD-9905-A937

Hash do Documento 

09048A49C7316C474F422F99DBC13BB543F4F708BDE438169AA7CC4E8ABADF89

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/08/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 17/08/2022 20:12 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Aug 17 2022 20:12:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.4937707 Longitude: -46.7234632 Accuracy: 11.939 

IP 191.193.3.80

Hash Evidências: 
 9C584E59422628F0DA8F63A589A66D51AD9E61871A4B69736730AABC1393783D


