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Aos Acionistas e Administradores do Rio Alto Energias Renováveis S.A. São Paulo-SP Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a 
nota explicativa 1.1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia 
apresenta patrimônio líquido negativo de R$36.079 mil em 31 de dezembro de 2021, incorreu em prejuízo 
de R$43.209 mil no exercício findo nessa data e apresenta prejuízo acumulado de R$46.944 mil. A Compa-
nhia possui projetos de construção de usinas solares em andamento, cuja geração futura de receita 
depende da obtenção de recursos para a finalização das obras, e a consequente efetiva entrada em opera-
ção dos projetos. Esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na referida nota, 
indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na 
seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos 
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para 
cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentá-
rios sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo 
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condu-
ção de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas 
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados 
para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. Gastos com ativo imobilizado em andamento (usinas solares fotovoltaicas 
em construção): A Companhia, por meio de suas controladas, desenvolve projetos de geração de energia 
e construção de usinas solares fotovoltaicas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui projetos de 
construção de usinas solares fotovoltaicas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as adi-
ções ao ativo imobilizado totalizam R$374.116 mil, e o saldo do ativo imobilizado em construção totaliza 
R$460.104 mil. Destes gastos para construção das usinas solares fotovoltaicas, o montante de R$71.593 
mil é oriundo de transações com partes relacionadas da Rio Alto Energias Renováveis S.A. não consolida-
das nessas demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Companhia capitalizou R$74.127 mil em encar-
gos financeiros oriundos de debêntures obtidas para financiar a construção desses parques eólicos. Esses 
valores estão detalhados na nota explicativa 9. Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois as 
atividades de construção das usinas solares fotovoltaicas vêm são realizadas por meio de contratos de 
construção com partes relacionadas, capitalização de juros das debentures obtidas, e adiantamento a for-
necedores e importações, sendo que tais transações envolvem valores significativos, e precisam atender à 
definição de um ativo imobilizado, bem como é requerido avaliar se há indícios de perda de valor recuperá-
vel e calcular o valor recuperável caso os indícios de perda estejam presentes. Como nossa auditoria 
tratou o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) avaliação dos procedi-
mentos internos relativos a capitalização dos itens do ativo imobilizado, incluindo os custos das debêntures, 
verificando se estes custos estão relacionados ao ativo qualificável em construção; (ii) leitura e interpreta-
ção dos contratos firmados com os principais fornecedores terceiros ou partes relacionadas, a fim de iden-
tificar eventuais cláusulas que pudessem resultar em obrigações adicionais para a Companhia; (iii) análise 

da documentação regulatória que suporta a autorização para início das obras das usinas solares fotovoltai-
cas; (iv) seleção, em base amostral, dos documentos que suportam as aquisições e as medições de obras 
realizadas, bem como os respectivos pagamentos efetuados para os fornecedores; (v) com apoio de profis-
sionais especializados em avaliação de obras em construção, inspeção física técnica das obras e análise 
da documentação suporte efetuando os seguintes procedimentos: (a) análise do cumprimento do crono-
grama físico das obras em andamento, bem como a verificação da existência ou não de itens anormais ao 
cronograma físico atualizado da obra, com possíveis alterações de projeto, ou mudanças de fornecedores 
que possam gerar custos não capturados pelos controles internos da Companhia; (b) avaliação das varia-
ções entre o orçamento inicial e orçamento atualizado das obras em andamento, e as justificativas apresen-
tadas pela gestão da obra para os desvios; e (c) caso aplicável, verificação de indícios de suficiência dos 
custos a incorrer, para conclusão das etapas construtivas do empreendimento; (vi) verificação do Plano de 
Negócios da Companhia, analisando orçamentos e previsões financeiras, bem como as premissas deter-
minadas pela diretoria da Companhia, com objetivo de analisar os fluxos de caixa futuros que a Entidade 
espera obter com o ativo imobilizado em construção, corroborando com as documentações suportes exis-
tentes, tais como: (a) contrato de compra e venda de energia elétrica; (b) contratos de empréstimos e 
financiamentos; (c) Instrumento Particular de escritura de emissão de debêntures, entre outros; e (vii) ava-
liação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o ativo imobilizado em cons-
trução da Companhia, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios 
adotados pela diretoria, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 9, são aceitáveis, no 
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Transações 
com partes relacionadas: Conforme divulgado na nota explicativa 2.7, a Companhia é parte integrante de 
uma estrutura organizacional composta por diversas outras entidades legais no Brasil, sob controle comum, 
que estão fora do alcance dessas demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia, por meio de 
suas controladas, realiza, dentro do âmbito de suas operações, transações com essas partes relacionadas, 
incluindo serviços de construção das usinas solares fotovoltaicas. Adicionalmente, a Companhia possui 
empréstimos com partes relacionadas, porém que não fazem parte do mesmo grupo econômico no mon-
tante de R$49.221 mil em 31 de dezembro de 2021, relacionado com a construção de usinas solares foto-
voltaicas as quais não estão mais sob controle da Companhia. Essas transações estão divulgadas na nota 
explicativa 8. Devido a quantidade de partes relacionadas, os valores transacionados, e o risco inerente 
associado a estas transações, consideramos as transações com partes relacionadas fora do alcance da 
consolidação como um dos principais assuntos de auditoria. Como nossa auditoria tratou o assunto: 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) entendimento dos procedimentos que a 
Companhia possui para identificar e mapear as transações com partes relacionadas, bem como a elimina-
ção de seus efeitos, quando aplicáveis, nas demonstrações financeiras da Companhia, além da obtenção 
de representação formal, por parte da diretoria, a respeito da identificação de todas as partes relacionadas 
da Companhia; (ii) envio de cartas de confirmação às partes relacionadas; (iii) recálculo dos saldos e encar-
gos financeiros dos empréstimos entre partes relacionadas, bem como obtenção dos termos de confissão 
de dívida, notas promissórias, contratos de câmbio, contratos de mútuo, e comprovantes de pagamentos ou 
recebimento destas transações; (v) análise dos contratos de prestação de serviços de empreitada para 
construção das usinas solares fotovoltaicas por entidades relacionadas com a Rio Alto Energias Renová-
veis S.A., verificando a efetiva comprovação da prestação do serviço contratado por meio de medições, 
notas fiscais e comprovantes de pagamento; (vi) com apoio de profissionais especializados em avaliação 
de obras em construção, inspeção física técnica das obras e análise da documentação suporte, conforme 
descrito no item “ gastos com ativo imobilizado em andamento (usinas solares fotovoltaicas em 
construção)”acima; e (vi) avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre 
transações com partes relacionadas da Companhia, consideramos que os julgamentos exercidos pela 
diretoria para contabilização das transações, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 8, 
são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em con-
junto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada 
do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a 
responsabilidade da diretoria da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de 
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 
09-Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pro-
nunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolida-
das tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas e o relatório do auditor: A diretoria da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-

ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a diretoria é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria plane-
jados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financei-
ras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunica-
ção podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.

São Paulo, 8 de julho de 2022.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP034519/O-6
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Variações monetárias passivas (b) - - (7.461) (22)
Multas (64) - (173) -
Tarifas (7) - (166) (152)
IOF (607) - (5.212) (3)
Juros de mora (7) - (91) -
Encargos financeiros (136) - (136) -
Despesa financeira sobre contratos de arrendamentos - - (165) (22)
Total de despesas financeiras (1.693) - (23.934) (1.933)
Resultado financeiro 6.163 - (7.880) 472
(a) As aplicações financeiras são definidas como ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
sendo o valor justo idêntico ao valor das cotas valoradas ao final do mês em virtude do curto prazo de venci-
mento dessas operações. (b) Variações no reconhecimento das cotas do FIP Rio Alto (nota 8). 21 Instrumen-
tos financeiros: a) Identificação dos principais instrumentos financeiros
                     Controladora                    Consolidado
    Nível 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Equivalentes de caixa 2 211.138 5.454 193.350 21.155
Aplicações financeiras 2   40.418 46.948
Caixa restrito 2   64.515 10.020
Custo amortizado
Créditos com partes relacionadas  171.902 - 4.886 3.725
Passivos financeiros
Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
Circulante  - - - 2.304
Não circulante  - - - 768
Fornecedores  166 1.841 28.574 2.403
Partes relacionadas  1.728 60 49.955 56.852
Debêntures
Circulante  - - 78.691 -
Não circulante  576.117 - 633.001 104.096
Arrendamento mercantil
Circulante  - - 33 40
Não circulante - - 1.819 204
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e passivos, quando comparados com os valores 
que poderiam ser obtidos com sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, e valor presente 
líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam-se substancialmente de seus cor-
respondentes valores de mercado. A Companhia classifica os instrumentos financeiros como requerido pelo 
CPC 46-Mensuração do Valor Justo: Nível 1-preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e 
visíveis para ativos e passivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; Nível 2-preços cotados 
(podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em mercados ativos, outras entradas não 
observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo ou passivo; e Nível 3-ativos e passivos 
cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de avaliação são amparados por um mercado 
pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. Nesse nível a estimativa do valor justo torna-se altamente 
subjetiva. A Companhia realiza operações de hedge de curto prazo, utilizando contratos de NDF (non- foward 
delivery) para manutenção do câmbio nas obrigações de curto prazo, referente pagamentos das importações 
em andamento dos equipamentos a serem implantados nas usinas solares fotovoltaicas. A gestão de instru-
mentos financeiros está aderente à Política de Gestão Integral de Riscos e Diretrizes de Riscos Financeiros 
da Companhia. Os resultados auferidos destas operações e a aplicação dos controles para o gerenciamento 
destes riscos, fazem parte do monitoramento dos riscos financeiros adotados pelo Companhia, conforme a 
seguir:

                         Consolidado
      Contra   Valor Justo
                     Instrumento Objetivo Natureza    Parte Vencimento   USD         Ajuste
Coremas IV Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.202 967
Coremas V Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 2.865 357
Coremas VI Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.200 967
Coremas VIII Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.109 957
         3.248
b) Financiamentos: Índice de endividamento: O índice de endividamento no final do exercício é o seguinte:
                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos
Circulante - - - 2.304
Não circulante - - - 768
Arrendamento mercantil
Circulante - - 33 40
Não circulante - - 1.819 204
Debêntures
Circulante - - 78.691 -
Não circulante 576.117 - 633.001 104.096
Dívida total 576.117 - 713.544 107.412
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 211.138 5.454 193.350 21.155
Dívida líquida 364.979 - 520.194 86.257
Patrimônio líquido (36.079) (870) (36.079) (870)
Índice de endividamento líquido -1012% 0% -1442% -9915%
Em 31 de dezembro de 2021 inexiste evento de vencimento antecipado da dívida relacionado a cláusulas 
restritivas (“covenants não financeiros”). O valor contábil dos empréstimos, considerando os instrumentos 
financeiros aplicáveis, e das debêntures tem suas taxas atreladas à variação da TJLP, do CDI e IPCA e 
se aproximam do valor de mercado. c) Gerenciamento de riscos: Os principais fatores de risco inerentes 
às operações da Companhia podem ser assim identificados: (i) Risco de taxas de juros-A atualização dos 

contratos de financiamento está vinculada à variação do IPCA e do CDI. (ii) Risco de taxa de câmbio-A Rio 
Alto Energia possui um empréstimo de partes relacionadas (nota 8), com a Nordic Power Partners, em Euros, 
totalizando R$49.221 em 31 de dezembro de 2021 (R$48.218 em 31 de dezembro de 2020). (iii) Risco de 
captação-A Companhia poderá o futuro enfrentar dificuldades na captação de recursos com custos e prazos 
de pagamento adequados a seu perfil de geração de caixa e/ou a suas obrigações de dívida. (iv) Risco de 
garantia-A Companhia está exposta a risco de garantias, relacionadas as debêntures emitidas pelas empre-
sas Rio Alto Energias Renováveis, Coremas Holding e Coremas Holding II (nota 15). (v) Risco de liquidez-
-As principais fontes de caixa da Companhia são provenientes de empréstimos e partes relacionadas, até o 
início da operação das usinas solares fotovoltaicas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e 
Coremas VIII. (vi) Gestão de capital-os objetivos da Companhia e das suas Controladas são de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir os seus custos financeiros e os riscos de sua exposição cambial, além 
de administrar seu capital de forma a garantir que todas as obrigações de curto prazo sejam atendidos. d) 
Análise de sensibilidade: Em conformidade com o Ofício-Circular CVM nº 01/2021 de 19 de janeiro de 2021, a 
Companhia realiza a análise de sensibilidade aos riscos de taxa de juros e câmbio, bem como uma análise de 
sensibilidade qualitativa. A Administração da Companhia não considera relevante sua exposição aos demais 
riscos descritos anteriormente. A Administração avalia periodicamente as cláusulas restritivas de suas opera-
ções de financiamento de forma a garantir que todas sejam atendidas. Para fins de definição de um cenário 
base da análise de sensibilidade do risco taxa de juros, índice de preços e variação cambial, utilizamos as 
mesmas premissas estabelecidas para o planejamento econômico-financeiro de longo prazo da Companhia. 
Essas premissas se baseiam, dentre outros aspectos, na conjuntura macroeconômica do país e opiniões de 
especialistas de mercado. Dessa forma, para avaliar os efeitos da variação no fluxo de caixa da Companhia, a 
análise de sensibilidade, abaixo demonstrada, para os itens atrelados a índices variáveis, considera: Cenário 
base: os saldos de 31 de dezembro de 2021 foram recalculados, com base na cotação da taxa de juros (curva 
Pré-DI) e taxa de câmbio (dólar futuro), apurada em 09 de junho de 2026 conforme divulgado na B3, que são 
informadas nos quadros de risco de juros e variação cambial; e foram aplicadas as variações negativas 25% 
(cenário I) e 50% (cenário II).
Operação Saldos em 31/12/2021 Cenário Base Cenário I Cenário II
Debêntures
Coremas Holding I 45.568 - 46.122 46.122
Coremas Holding I 29.827 - 30.087 30.087
Coremas Holding II 20.614 - 20.865 20.865
Coremas Holding II 14.913 - 15.043 15.043
Rio Alto Energias Renováveis (controladora) 585.860 - 590.970 590.970
Rio Alto Energias Renováveis (controladora) 21 - 21 21
Empréstimo
EURO+EURIBOR+3%aa(juros) 49.221 50.757 61.678 74.014
Efeito líquido da variação no
 resultado financeiro (consolidado) 721.125 651.602 656.486 661.134
Premissas  Aumento Aumento Aumento
     Taxa DI Taxa DI Taxa DI
     Alto do Euro Alto do Euro Alto do Euro
Fator médio diário DI  1,02628502 1,02628502 1,029973977
Cotação EURO  6,32 7,90 9,48
22 Informações suplementares do fluxo de caixa-Mudanças nos passivos de atividades de financia-
mento: Conforme requerido pelo CPC 03 (R2)-Demonstração dos Fluxos de Caixa, item 44 , demonstramos 
a seguir a conciliação da atividade de financiamento do fluxo de caixa:
                                                                                                   Controladora
    Saldos em Novas Juros + variações Custo de Saldos em
    31.12.2020 Captações            monetárias emissão 31.12.2021
Debêntures - 550.000 48.630 (22.513) 576.117
Total - 550.000 48.630 (22.513) 576.117

                                                                                                     Consolidado
    Saldos  Juros e
    iniciais Novas variações Custo de Amorti- Saldos
    31.12.2020 Captações cambiais emissão    zação 31/12/2021
Direito de uso a pagar -
arrendamentos 244 1.451 270 - (113) 1.852
Empréstimos de partes
 relacionadas-NPP 48.218 - 1.003 - - 49.221
Empréstimos de partes
 relacionadas-outros 8.634 - - - (7.900) 734
Debêntures 104.096 620.191 74.127 (22.476) (64.246) 711.692
Empréstimos de terceiros 3.072 - - - (3.072) -
Total 164.264 621.642 75.400 (22.476) (75.331) 763.499
                                                                                                  Consolidado
    Saldos Rene-  Juros +
    Iniciais gociação Paga- variações Novas Saldos
    28.08.2020  de juros mentos monetárias captações 31.12.2020
Direito de uso a
 pagar-arrendamentos 223 - - 22 - 244
Empréstimos de terceiros 3.176 (104) - - - 3.072
Empréstimos de partes
 relacionadas-NPP 47.896 - - 322 - 48.218
Empréstimos de partes
 relacionadas-outros 8.951 - - - 239 8.634
Debêntures 63.136 - - 1.412 38.227 104.096
Total 124.146 (104) - 1.757 38.466 164.264
23 Compromissos assumidos: a) Contratos de venda de energia: Em 5 de novembro de 2019 e 12 de 
março de 2020, por meio da Chamada Pública de Compra de Energia Elétrica nº 06/2019 e da Chamada 
Pública de Compra de Energia Elétrica nº 01/2020, respectivamente, a Companhia por meio de suas inves-
tidas, Coremas IV, Coremas V Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII, firmou contratos de venda futura 
de energia com entrega prevista para 2023 no montante total de R$575 milhões. Adicionalmente, durante o 
exercício de 2021 o Grupo Rio Alto firmou os seguintes contratos de venda de energia: • Coremas VII e VIII, 
para suprimento de energia com início em janeiro de 2022 e término em dezembro de 2036, com o total de 
13,4 MWm contratados. • Coremas IV, V e VI, para suprimento de energia com início em janeiro de 2022 e 
término em dezembro de 2022, com total de 21 MWm contratados. • Coremas IV, V e VI, para suprimento 
de energia com início em janeiro de 2023 até dezembro de 2037, com o total de 21,6 MWm contratados. • 
Santa Luzia I, II, III e V, para suprimento de energia com início em janeiro de 2023 e término em dezembro 
de 2032, com total de 12 MWm contratados • Santa Luzia VII e IX, para suprimento de energia com início em 
janeiro de 2023 e término em dezembro de 2023, com total de de 20 MWm contratados. • Santa Luzia I e II, 
para entrega de energia entre janeiro de 2024 e dezembro de 2038, com o total de 15,80 MWm contratados. • 
Coremas IV, V, VI, VII e VIII para suprimento de energia com início em janeiro de 2024 e término em dezembro 
de 2024, com total de 5 MWm contratados. • Rio Alto Energias Renováveis S.A., para entrega de energia 
entre janeiro de 2024 e dezembro de 2038, sendo contratada 30,0 MWm. A Administração prevê entregar está 
energia contratada por meio das UFVs de Santa Luzias, com alocação a ser definida futuramente. • Santa 
Luzia V, VI a VIII e IX para entrega de energia entre 01/01/2024 e 31/12/2033, com total contratado de 29,86 
MWm. • Santa Luzia V e VII foram vencedoras do leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2024 e 
31/12/2043, com total contratado de 16,00 MWm (8 MWm em cada usina). • Santa Luzia VII foi vencedora do 
leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2025 e 31/12/2044, com total contratado de 6,00 MWm. 
• Santa Luzia IX foi vencedora do leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2025 e 31/12/2044, 
com total contratado de 10,00 MWm. 24 Seguros: A especificação por modalidade de risco de vigência dos 
seguros está demonstrada a seguir:

Modalidade                                                                             Entidades                           Vigência Importância segurada-R$ mil Prêmio-R$ mil
Seguro predial RIO ALTO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 16/09/2021 a 16/09/2022 3.504 786
Seguro Fiança Locatícia RIO ALTO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10/09/2021 a 09/09/2026 171 171
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 04/02/2022 a 30/05/2023 7.547 56
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 29/01/2021 a 30/12/2022 4.092 118
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS VIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 29/01/2021 a 30/12/2022 4.092 118
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 17/08/2021 a 01/04/2024 7.900 352
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 17/08/2021 a 01/04/2024 7.900 352
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO UFV STL IX SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO UFV STL V SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
(a) Garantia judicial-garante a indenização até o valor da garantia fixada na apólice pelos prejuízos decorrentes do inadimplente em relação aos contratos de venda de energia elétrica incentivada especial. As premissas 
adotadas para a contratação dos seguros, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria. Consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes 25 Eventos subsequentes: (a) 
Alterações societárias: As investidas Santa Luzias V, Santa Luzia VII e Santa Luzia IX, controladas da subholding Santa Luzia Holding I, foram transformadas em sociedade por ações, em janeiro de 2022. (b) Emissão 
das cartas fianças: Em janeiro de 2022 foram emitidas as cartas fianças dos financiamentos junto ao Banco do Nordeste (BNB) das obras de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII, sendo está 
a última condicionante necessária para o desembolso dos recursos financiados. A companhia realizará a capitalização dos juros desse financiamento no primeiro de 2022. (c) Contratação de Instrumentos Financeiros: 
Em fevereiro de 2022, administração do Grupo Rio Alto realizou a contratação de contratos de novos instrumentos financeiros,, sob o formato de contrato de NDF (non-deliverable forward) como mecanismo de proteção 
cambial. Estas contratações referem-se as negociações para importação dos módulos e inversores das obras de Coremas IV e VI. Todos os pagamentos realizados a fornecedores internacionais são negociados em dólares 
americanos. (d) Desembolso Financiamentos BNB: Em fevereiro de 2022, todas as condições para liberação dos recursos financiados junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foram atendidas e, assim, ocorreu o 
desembolso do valor principal, no montante de R$ 274 milhões, referentes a primeira e segunda parcela do valor principal financiado, sendo o restante será recebido na conclusão das obras. (e) Contratação para cons-
trução a Subestação de Santa Luzia: Em março de 2022, o Grupo Rio Alto assinou o contrato de construção global (EPC) da subestação de Santa Luzia, no município de Santa Luzia, PB. O projeto da subestação prevê 
capacidade para a conexão das 21 usinas solares fotovoltaicas de Santa Luzia. Essa obra é um projeto de construção que será executado na forma de um consórcio entre as 21 usinas solares do projeto de Santa Luzia. 
(f) Entrada em operação comercial: Em 26 de maio de 2022, a usina solar de Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda., iniciou sua operação comercial, conforme Despacho nº 1.415 da Agencia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), e conta com 27 mil Kw de capacidade instalada. (g) Venda de contratos de fornecimento de energia de longo prazo (PPA): Em maio de 2022, as controladas Santa Luzia I, II, III, IV, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, firmaram um contrato de venda de fornecedimento de energia, para entrega a partir de 2025 até 2039, totalizando 150MWm vendidos. O complexo de usinas solares de Santa Luzia está 
em fase de construção e contempla o total de 42 usinas solares nos municípios de Santa Luzia e São Mameda, Paraíba. (h) Demanda judicial: Em janeiro de 2022, Coremas I, II e III entraram com uma ação declaratória 
contra Coremas IV, V, VI, VI e VIII, visando o direito a um ressarcimento pelo compartilhamento das instalações da subestação do Complexo Coremas. Em março de 2022 foi apresentado em juízo pedido reconvencional 
que aguarda análise de mérito. Em junho de 2022, foi indeferida a tutela provisória de urgência, bem como a concessão de efeito suspensivo ambos pleiteados pelas autoras. O valor total pleiteado é de R$20.498.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

“Empreender no Brasil, e 
principalmente em cidades 
pequenas que estão fora dos 
grandes centros, pode ser uma 
oportunidade de negócio cada 
vez mais viável e um incentivo 
como alternativa de vida”. A 
afirmação é de Fábio Ennor 
Fernandes, empresário e cofun-
dador do projeto Walking Toge-
ther - iniciativa que já inspirou 
quase sete mil empreendedores 
no país. 

Reforçando o cenário posi-

tivo do setor no Brasil, uma 
pesquisa realizada pelo Sebrae 
confirma que as atividades de 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) geram uma renda 
mensal de R$ 35 bilhões para 
os empreendedores, o que re-
presenta aproximadamente R$ 
420 bilhões por ano.

“O Brasil é um país de opor-
tunidades. Pelo menos 30% do 
PIB vem de pequenas e micro-

empresas o que mostra a grande 
força e representatividade do 
setor no sistema brasileiro”, 
complementa Fábio Fernandes. 
O empresário ainda destaca que 
investir em cidades localizadas 
fora dos grandes centros pode 
ser mais uma alternativa de fo-
mentar o empreendedorismo e 
trazer liberdade e conhecimen-
to para as pessoas construírem 
suas histórias. 

“As oportunidades nos muni-
cípios menores as vezes passam 

abaixo do radar de grandes em-
preendedores e acabam ficando 
fora das grandes iniciativas glo-
bais e, através do nosso projeto 
Walking Together há mais de 
10 anos mapeamos as cidades 
abaixo de 377 mil habitantes 
que podem ser atraentes e 
oferecer oportunidades para 
atrair investimentos e talentos 
de grandes centros”, diz.

Segundos estudo realizado 
pelo Sebrae, 40% dos donos de 
negócios do Brasil estão na re-

gião Sudeste, nos estados de SP, 
MG e RJ. “A pandemia mostrou 
que através da tecnologia cada 
vez mais acessível podemos 
empreender de onde quiser-
mos e para onde escolhermos”, 
comenta o empresário que 
também lançou recentemente 
seu livro “Quanto Vale o Seu 
Tempo?” que fomenta o estilo 
de empreendedorismo como 
forma de vida e liberdade. - Fon-
te e mais informações: (wt99.
com.br).

Empreendedorismo: oportunidade de 
negócio cada vez mais viável
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