
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

(em milhares de reais)

1. NOTAS EXPLICATIVAS RESUMIDAS
 Nesta seção são apresentadas as Notas Explicativas Resumidas às Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 

31 de dezembro de 2021 e 2020. Os valores estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
1.1. Contexto operacional
 A Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. (“EMAE” ou “Companhia”), é uma sociedade por ações de economia 

mista, de capital aberto, com sede na cidade de São Paulo e suas ações são negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fazenda do Estado de São Paulo, detém 97,61% das ações 
ordinárias da Companhia. Em relação às ações preferenciais, merece destaque a Eletrobrás - Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A., que em 31 de dezembro de 2021 detinha 64,82% das ações PN.

 A Companhia tem como atividades principais o planejamento, construção, operação e manutenção de sistemas de 
produção e a comercialização de energia elétrica.

 Como concessionária de serviço público de geração de energia elétrica, a EMAE tem suas atividades reguladas e 
fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME.

 Concessão de usinas em regime de cotas
 A EMAE opera o complexo hidroenergético Henry Borden, que compreende as estruturas do canal Pinheiros, os 

reservatórios e respectivos barramentos e estruturas de controle e vertimento na Região Metropolitana de São Paulo - 
Guarapiranga, Billings e Rio das Pedras - e a usina hidrelétrica Henry Borden, no município de Cubatão, além das 
usinas hidrelétricas UHEs Rasgão, no município de Pirapora do Bom Jesus, e Porto Góes, no município de Salto, 
ambas no Rio Tietê. A concessão do complexo Henry Borden e das usinas hidrelétricas Rasgão e Porto Góes vence em 
30/11/2042.

 Desde janeiro de 2013, toda garantia física e potência de cada usina da Companhia passou a ser alocada em regime 
de cotas às concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica conectadas ao Sistema Interligado 
Nacional - SIN. Assim, cada usina é remunerada por tarifa vinculada à Receita Anual de Geração (RAG) e submetida 
aos padrões de qualidade de serviço estabelecidos pela ANEEL.

 Controlada Pirapora Energia S.A. (“Pirapora” ou “Controlada”)
 A Pirapora, subsidiária integral da Companhia, é uma Sociedade de Propósito Específico constituída para construir e 

operar a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Pirapora. A construção da PCH Pirapora, com 25 MW de potência instalada 
e 17 MW de garantia física, foi concluída em dezembro de 2014.

 A energia gerada pela Pirapora é comercializada por meio de contratos de venda de energia no ambiente regulado, 
correspondendo a 16 MW médios.

 Arrendamento Usina Termelétrica Piratininga
 Em abril de 2007, a Companhia arrendou os ativos da Usina Termelétrica Piratininga (“UTE Piratininga”) para a Petróleo 

Brasileiro S.A. (“Petrobras”), pelo prazo de 17 anos. Além do contrato de arrendamento, foi firmado na ocasião contrato 
de serviços de operação e manutenção da usina Piratininga pela EMAE.

 Expansão e outras atividades
• Fonte térmica - projeto de substituição tecnológica das duas unidades da Usina Termelétrica Piratininga UTE foi 

aprovado pela CONSEMA e recebeu a licença prévia CETESB. Isso possibilita à EMAE participar dos leilões de 
energia que serão promovidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

•  Solar fotovoltaica - a EMAE firmou consórcio com duas empresas para a implantação de Centrais Geradoras 
Fotovoltaicas Flutuantes, a serem instaladas no Reservatório Billings que, somadas, poderão contribuir com até 
60 MWp de potência injetada na rede de distribuição de eletricidade.

•  Hidrelétrica - a Companhia tem autorização para motorizar a Usina Edgard de Souza e, em 2020, obteve o DRS 
Despacho de Registro da Adequação do Sumário Executivo e a outorga de recursos hídricos para o 
empreendimento.

•  Usina São Paulo - concessão de áreas adjacentes à Usina São Paulo a consórcio vencedor de licitação, com 
prazo de exploração prorrogado por aditivou ao contrato original até 2043. Foi definido pagamento de outorga fixa 
de R$ 280,05 milhões, com início de pagamento em dezembro de 2022, e outorga variável, a ser calculada sobre 
o faturamento bruto mensal do futuro empreendimento.

 Impactos da Covid-19 na Companhia
 Em razão do Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ número 02/2020, a Companhia considerou os possíveis impactos em seus 

negócios decorrentes da pandemia causada pela Covid-19 e não identificou efeitos econômicos para registro contábil 
em suas demonstrações financeiras em 2021.

2.  BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.  Declaração de conformidade
 As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais 

de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e, também, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

 As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) 
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

2.2.  Moeda funcional
 Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em reais. Todos os valores estão 

apresentados em milhares de reais e foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma.

2.3.  Uso de estimativas e julgamentos
 Na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração definiu premissas, com 

base no seu melhor julgamento das informações disponíveis à época, e elaborou estimativas para calcular determinados 

valores reportados como ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir destas estimativas. 
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua e, à medida que novos fatos ou informações estejam 
disponíveis, os valores das estimativas são recalculados. Os impactos dessas revisões são reconhecidos.

 As informações sobre os principais julgamentos e estimativas cujos valores reconhecidos são significativos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão incluídas nas notas explicativas que fazem parte das 
Demonstrações Financeiras Completas, disponíveis nos sites indicados no início destas Demonstrações Financeiras 
Resumidas, e se referem a:
•  Nota 3.13 - Redução ao valor recuperável de ativos;
•  Nota 6 - Arrendamento: determinação se um contrato contém um arrendamento;
•  Nota 7 - Perdas estimadas na realização de créditos de liquidação duvidosa;
•  Nota 8 - Reconhecimento do imposto de renda e contribuição social diferido;
•  Nota 10 - Apuração do ativo financeiro indenizável;
•  Nota 11 - Ativo reversível da concessão;
•  Nota 13 - Imobilizado: avaliação da vida útil e análise de impairment;
•  Nota 16 - Mensuração da obrigação de benefício definido com entidade de previdência a empregados;
•  Nota 17 - Reconhecimento e mensuração da provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários;
•  Nota 19 - Outras Obrigações - Investimentos na concessão;
•  Nota 28 - Instrumentos financeiros.

2.4.  Base de mensuração
 As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção do ativo ou passivo líquido 

de benefício definido do plano de previdência a empregados, que é limitado e reconhecido como o valor justo dos ativos 
do plano, deduzido do valor presente da obrigação do benefício definido.

2.5.  Demonstrações financeiras consolidadas
 As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações financeiras da Companhia e da sua controlada 

Pirapora Energia S.A..
 Os principais procedimentos de consolidação foram: (a) eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as 

Companhias consolidadas; e (b) eliminação das participações da controladora no patrimônio líquido da controlada.
 Não são apresentadas informações por segmento, uma vez que a Companhia e sua controlada atuam em um único 

segmento que é o de geração de energia.
2.6.  Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
 Essa demonstração tem por finalidade evidenciar o valor adicionado gerado pela Companhia e sua controlada, bem 

como a sua distribuição durante o exercício e é apresentada como informação requerida pela legislação societária 
brasileira, com base nas orientações do CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, e como informação suplementar 
para fins da IAS 34.

2.7.  Informações por segmento
 A Diretoria Colegiada da Companhia realiza o acompanhamento e a revisão das operações da Companhia e de sua 

controlada de forma integrada, considerando a existência de um único segmento que é o de geração de energia.
 Dessa forma não são apresentadas informações por segmento, uma vez que elas são similares às apresentadas na 

Demonstração do Resultado Consolidado.
3. Sumário das principais práticas contábeis

3.1. Receita operacional
 Regime de cotas - Receita Anual de Geração (RAG): as cotas são recebidas e reconhecidas no resultado mensalmente, 

à razão de 1/12.
 Renda da prestação de serviço: contrato da UTE Piratininga, cuja receita é reconhecida à medida que os serviços 

contratados são realizados.
 Receitas relativas à construção de ativos da Concessão - GAG melhorias: A proposta adotada pela ANEEL na revisão 

periódica de 2018 incluiu na Receita, parcela destinada à implantação de melhorias (GAG melhorias), com o objetivo 
de aumentar os níveis de qualidade do serviço e, portanto priorizar a segurança energética do Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

 Essa parcela está associada ao atendimento dos índices de qualidade exigidos no Contrato de Concessão e no seu 
valor estão compreendidas a troca e modernização de todos os equipamentos hidráulicos e eletromecânicos, bem 
como os custos de investimentos relativos a dispêndios socioambientais e de demandas da Administração, até o final 
da concessão.

 Os custos relacionados à troca e modernização dos equipamentos hidráulicos e eletromecânicos estão sendo 
provisionados na rubrica “Outras obrigações - Investimentos na Concessão”, de acordo com o critério previsto no item 
21 da ICPC 01 - Contratos de Concessão, com base em estimativa dos investimentos necessários e prudentes 
elaborada pela Administração e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

3.2. Receitas e despesas Financeiras
 As receitas com juros são reconhecidas no resultado à medida que são auferidas e as despesas, à medida que os juros 

são incorridos. As variações monetárias são apropriadas ao resultado de acordo com a variação dos índices de 
atualização monetária no período de competência.

3.3.  Previdência a Empregados
A)  Benefícios de curto prazo a colaboradores
 As despesas com benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas no resultado, na rubrica de 

entidade de previdência a empregados, à medida que o serviço correspondente é prestado.
B)  Plano de contribuição definida
 As obrigações por contribuição ao plano de contribuição definida são reconhecidas no resultado, na rubrica 

Entidade de previdência a empregados.
C)  Planos de benefício definido

Aviso: 
1) As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das 
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
2) As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
• https://www.folha.uol.com.br
• https:// http://www.imprensaoficial.com.br
• http://emae.globalri.com.br
• www.gov.br/cvm
• www.b3.com.br 

 BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

ATIVO
Controladora Controlada

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
ATIVO CIRCULANTE 
Caixa e equivalentes de caixa ................................................................................... 299.308 507.702 311.072 518.714
Contas a receber ....................................................................................................... 45.556 41.427 50.010 45.706
Estoques .................................................................................................................... 1.847 1.865 1.847 1.865
Imposto de renda e contribuição social a recuperar .................................................. 3.954 11.342 3.591 11.245
Outros ativos circulantes ........................................................................................... 157.781 157.858 157.693 154.350
Total do Ativo Circulante ........................................................................................ 508.446 718.329 524.213 731.880
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Realizável de longo prazo ......................................................................................... 870.022 742.685 870.022 742.685
Investimentos............................................................................................................. 164.186 96.996 1.392 1.390
Imobilizado ................................................................................................................ 78.763 78.683 226.232 227.463
Intangível ................................................................................................................... 10.547 7.730 10.738 7.999
Total do Ativo não Circulante ................................................................................. 1.123.518 926.094 1.108.384 979.537

     
TOTAL DO ATIVO ..................................................................................................... 1.631.964 1.644.423 1.632.597 1.711.417

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora Consolidado

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
PASSIVO CIRCULANTE 
Fornecedores ............................................................................................................ 6.225 4.192 6.713 4.656
Salários e benefícios a pagar .................................................................................... 17.059 20.575 17.059 20.575
Obrigações fiscais ..................................................................................................... 6.573 5.562 6.711 5.718
Empréstimos e financiamentos de curto prazo ......................................................... – – – 66.361
Imposto de renda e contribuição social a recolher .................................................... – – – –
Outros passivos circulantes ....................................................................................... 98.688 336.248 98.695 336.261
Total do Passivo Circulante .................................................................................... 128.545 366.577 129.178 433.571
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários .............................................. 77.853 65.291 77.853 65.291
Outros passivos não circulantes ................................................................................ 687.832 494.042 687.832 494.042
Total do Passivo não Circulante ............................................................................. 765.685 559.333 765.685 559.333
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social ............................................................................................................. 285.411 285.411 285.411 285.411
Reservas de capital ................................................................................................... 387.130 387.130 387.130 387.130
Outros resultados abrangentes ................................................................................. (259.534) (186.123) (259.534) (186.123)
Reservas de lucros .................................................................................................... 319.867 218.095 319.867 218.095
Outros ........................................................................................................................ 4.860 14.000 4.860 14.000
Total do Patrimônio Líquido ................................................................................... 737.734 718.513 737.734 718.513
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 1.631.964 1.644.423 1.632.597 1.711.417

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores em milhares de reais (R$))

DESCRIÇÃO
Capital 
social

Reservas de Capital
Outros resultados  

abrangentes Reservas de lucro
Dividendo  
adicional  
proposto

Lucros  
acumulados Total

Subvenções para 
 investimento

Incentivos 
fiscais

Ajustes de  
elementos  
do passivo

Reserva 
legal

Reserva de  
retenção  
de lucros

Reserva para 
contingência

Recompra  
de outorga

Reserva  
de lucros  
a realizar

Reserva de  
recomposição  

de ativos
Saldos em 1 de janeiro de 2020 .................................................................. 285.411 383.618 3.512 8.832 20.960 15.022 – 72.331 49.644 150.895 – – 990.225
Realização integral reserva de retenção de lucros ........................................ – – – – – (15.022) – – – – – – (15.022)
Realização integral reserva recompra de outorga .......................................... – – – – – – – (72.331) – – – – (72.331)
Realização parcial reserva de recomposição de ativos ................................. – – – – – – – – – (134.240) – – (134.240)
Ganhos e perdas atuariais líquido do efeito tributário .................................... – – – (194.955) – – – – – – – – (194.955)
Lucro líquido do exercício ............................................................................... – – – – – – – – – – – 198.485 198.485
Constituição de reserva legal ......................................................................... – – – – 9.924 – – – – – – (9.924) –
Realização de reserva de lucros a realizar .................................................... – – – – – – – – (6.509) – – – (6.509)
Recomposição de ativos ................................................................................ – – – – – – – – – 127.421 – (127.421) –
Dividendo adicional proposto ......................................................................... – – – – – – – – – – 14.000 (14.000) –
Dividendo obrigatório (JCP) ........................................................................... – – – – – – – – – – – (47.140) (47.140)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ........................................................... 285.411 383.618 3.512 (186.123) 30.884 – – – 43.135 144.076 14.000 – 718.513
Ganhos e perdas atuariais líquido do efeito tributário .................................... – – – (73.411) – – – – – – – – (73.411)
Constituição de reserva legal ......................................................................... – – – – 7.496 – – – – – – (7.496) –
Aprovação de dividendo adicional proposto - ano calendário 2020 ............... – – – – – – – – – (14.000) – (14.000)
Constituição de reserva para contingência .................................................... – – – – – – 101.391 – – – – (101.391) –
Realização de reserva de lucros a realizar .................................................... – – – – – – – – (7.115) – – – (7.115)
Dividendo obrigatório (JCP) ........................................................................... – – – – – – – – – – – (36.171) (36.171)
Dividendo adicional proposto ......................................................................... – – – – – – – – – – 4.860 (4.860) –
Lucro líquido do exercício ............................................................................... – – – – – – – – – – – 149.918 149.918
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ........................................................... 285.411 383.618 3.512 (259.534) 38.380 – 101.391 – 36.020 144.076 4.860 – 737.734

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS RESUMIDA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida ........................................................................................................... 483.712 414.106 529.024 447.131
Custo do serviço de energia elétrica ........................................................................... (369.291) (211.179) (384.112) (221.012)
Lucro bruto ................................................................................................................ 114.421 202.927 144.912 226.119
 Despesas gerais e administrativas ............................................................................ (93.195) (80.761) (93.290) (80.897)
 Outras despesas/receitas operacionais ..................................................................... 4.509 (1.877) 4.509 (2.108)
 Resultado da equivalência patrimonial ...................................................................... 27.936 17.354 – –
Lucro antes do resultado financeiro e impostos.................................................... 53.671 137.643 56.131 143.114
Resultado financeiro .................................................................................................... 134.743 132.092 133.999 127.932
Lucro antes dos impostos sobre o lucro ................................................................ 188.414 269.735 190.130 271.046
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................. (38.496) (71.250) (40.212) (72.561)
Lucro líquido do exercício ........................................................................................ 149.918 198.485 149.918 198.485
Lucro básico por ação
 Ação preferencial (R$ unidade) ................................................................................. 4,20997 5,57381 4,20997 5,57381
 Ação ordinária (R$ unidade) ...................................................................................... 3,82725 5,06710 3,82725 5,06710

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES RESUMIDA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais - R$)

Controladora e Consolidado
2021 2020

Lucro líquido do exercício ................................................................................................................ 149.918 198.485
Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado ................................................
Ajuste de avaliação atuarial ................................................................................................................. (111.229) (295.387)
Efeito de imposto de renda e contribuição social ................................................................................ 37.818 100.432
Resultado abrangente do exercício ................................................................................................. 76.507 3.530

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA RESUMIDA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ....................................................... 93.878 109.945 99.673 115.054
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento ..................................... (19.398) 60.865 41.736 58.090
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento ................................................. (282.874) (60.565) (349.051) (67.352)
Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa .................................. (208.394) 110.245 (207.642) 105.792
Caixa e equivalentes de caixa no início do período ........................................................ 507.702 397.457 518.714 412.922
Caixa e equivalentes de caixa no final do período .......................................................... 299.308 507.702 311.072 518.714

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO RESUMIDAS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
Receitas ................................................................................................................................. 558.155 478.624 608.024 516.681
(–) Insumos ............................................................................................................................ 307.311 162.644 316.569 171.874
Valor Adicionado Bruto ....................................................................................................... 250.844 315.980 291.455 344.807
Depreciação, amortização e exaustão .................................................................................. (1.490) (1.836) (5.746) (6.000)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Companhia .................................................... 249.354 314.144 285.709 338.807
Valor Adicionado Recebido em Transferência .................................................................. 163.588 150.244 136.509 133.394
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR ..................................................................... 412.942 464.388 422.218 472.201
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
Pessoal .................................................................................................................................. 126.028 97.810 129.461 98.078
Impostos, taxas e contribuições ............................................................................................ 130.367 161.435 134.597 164.257
Remuneração de capitais de terceiros .................................................................................. 6.629 6.658 8.242 11.381
Remuneração de capitais próprios ........................................................................................ 149.918 198.485 149.918 198.485
TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO ....................................................... 412.942 464.388 422.218 472.201

As notas explicativas detalhadas são parte integrante das demonstrações financeiras completas



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(em milhares de reais)

 A obrigação líquida da Companhia dos planos de benefício definido é calculada individualmente para cada plano 
através da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços 
prestados no período atual e em períodos anteriores. Esse benefício é descontado a valor presente para 
determinar a obrigação da Companhia na data do encerramento de cada exercício, o qual é apresentado pelo 
valor líquido de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e do valor justo de quaisquer ativos do 
plano.

 O cálculo da obrigação do plano de benefício definido é realizado por atuário qualificado.
 Mensurações da obrigação líquida de benefício definido que incluem: ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos 

do plano (excluindo juros) e o efeito do teto do ativo (se houver, excluindo juros), são reconhecidos diretamente em 
outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. Juros líquidos e outras despesas relacionadas aos planos de 
benefícios definidos são reconhecidos no resultado.

3.4.  Tributos e encargos setoriais sobre vendas e serviços
 Os principais tributos que incidem sobre as receitas de vendas e serviços são os seguintes:
 Imposto Sobre Serviços (ISS) - de 2% até 5%, incidentes sobre serviços de qualquer natureza;
 Programa de Integração Social (PIS) - 1,65% para cotas de energia elétrica, RAG e sobre a prestação de serviços;
 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60% sobre as cotas de energia elétrica, RAG e 

sobre a prestação de serviços;
 Encargos setoriais - correspondem aos valores gastos a título de compensação financeira de recursos hídricos e a taxa 

de fiscalização dos serviços de energia elétrica;
 P&D - Programa de pesquisa e desenvolvimento - corresponde a 1% da receita operacional líquida de geração, 

conforme determinação da ANEEL.
 Esses tributos e encargos são deduzidos das receitas de vendas e serviços, as quais estão apresentadas na 

demonstração de resultado pelo seu valor líquido. Os créditos de PIS e COFINS não cumulativos, sobre custos e 
despesas operacionais, são apresentados como redutores destes grupos de contas na demonstração do resultado.

3.5.  Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
 O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 

15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240, para imposto de renda e de 9% sobre 
o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e quando aplicável, consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável do exercício.

 A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende o imposto de renda e a contribuição social correntes 
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são registrados no resultado a menos que estejam relacionados a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

 Os impostos a recolher ou a recuperar, correntes e diferidos, são compensados somente se certos critérios permitidos 
legalmente forem atendidos.

 A Controlada Pirapora Energia S.A. optou nos exercícios de 2021 e 2020 pela tributação através do Lucro Presumido.
 Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
 A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 

exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos 
correntes a pagar ou a receber é reconhecido pela Companhia, no balanço patrimonial na rubrica “Imposto de renda e 
contribuição social a recuperar ou a recolher” pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos, o qual reflete as incertezas, se houver, na sua apuração. Ele é mensurado com base nas alíquotas de 
impostos vigentes na data do balanço.

 Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
 Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis 

de ativos e passivos apurados de acordo com a legislação societária e os apurados de acordo com a legislação 
tributária. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa ou crédito 
de imposto de renda e contribuição social diferida.

 Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias não utilizadas, na 
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos 
fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e podem ser reduzidos na extensão em que sua realização não 
seja mais provável.

 Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que estavam vigentes até a data do balanço.

 A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a 
qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.

3.6.  Estoque
 Os materiais em estoque nos almoxarifados são classificados no ativo circulante (quando para manutenção) e no ativo 

imobilizado em curso (quando destinados a obras) e estão registrados ao custo médio de aquisição.
3.7.  Arrendamentos para terceiros
 A Companhia possui um contrato de arrendamento para terceiros, o qual, na data de seu início foi classificado como 

arrendamento mercantil financeiro em razão de transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade legal para a arrendatária. Os recebimentos do arrendamento mercantil são tratados como amortização das 
contas a receber.

 O reconhecimento da receita financeira baseia-se na taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido 
da Companhia no arrendamento mercantil financeiro.

3.8. Ativo financeiro indenizável
 Com base nas características estabelecidas no contrato de concessão de geração de energia elétrica, concluiu-se que 

estão dentro do escopo da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. A ICPC 01 (R1) indica as 
condições para a contabilização de concessões de serviços públicos a operadores privados, no caso da Companhia, 
especificamente relacionados com os investimentos na infraestrutura da concessão realizados após a renovação da 
concessão em 2012, os quais estão classificados como ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa 
ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente, conforme previsto na cláusula 7ª, subcláusula 2ª e 4ª do 
segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 02/2004 - ANEEL.

3.9.  Ativo reversível da concessão
 De acordo com a Lei 12.783, no momento da renovação da concessão, os ativos da concessão foram revertidos para a 

União mediante indenização. As concessões das usinas de Rasgão, Henry Borden e Porto Góes foram renovadas em 
4 de dezembro de 2012.

 O valor da indenização está em processo de definição pelo Poder Concedente. Conforme o Decreto 7.850 de 2013, a 
indenização é determinada através de fiscalização para indicar os ativos indenizáveis e apurar o VNR (Valor Novo de 
Reposição) desses ativos. Em virtude do Poder Concedente ainda não ter concluído esse processo, a Companhia 
mantém registrado na rubrica ativo reversível da concessão, os ativos mensurados ao seu valor contábil residual na 
data de 31 de dezembro de 2012, ou seja, pelo valor reclassificado da rubrica ativo imobilizado.

3.10. Imobilizado
A)  Reconhecimento e mensuração
 A Companhia e sua controlada reconhecem os gastos com investimentos no ativo imobilizado se for provável que 

o bem tangível tenha vida útil econômica superior a um ano e se espera que venham trazer benefícios econômicos 
futuros para a Companhia. Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, 
deduzidos de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

 Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como 
itens separados (componentes principais) de imobilizado.

 Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

B)  Gastos subsequentes
 Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando for provável que benefícios econômicos futuros sejam 

auferidos pela Companhia e sua controlada.
C) Depreciação
 A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil dos ativos imobilizados estabelecida pela 

ANEEL, as quais são utilizadas no setor de energia elétrica e aceitas pelo mercado como adequadas. A 
determinação da depreciação sobre o imobilizado de Pirapora levou em consideração a melhor estimativa de  
sua Administração quanto ao direito de indenização dos ativos remanescentes, inclusive o projeto básico de 
geração, não amortizados ao final da autorização. As taxas médias anuais de depreciação estão apresentadas 
na Nota 13.

3.11.  Intangível
 Os gastos com investimentos no ativo intangível são reconhecidos se resultarem de direitos contratuais ou de outros 

direitos legais que trarão benefícios econômicos futuros.
 Os itens do intangível são mensurados pelo custo de aquisição ou desenvolvimento, deduzidos de quaisquer perdas 

acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A amortização é calculada pelo método linear.
3.12.  Instrumentos financeiros
 Os instrumentos financeiros são classificados pelo custo amortizado, sendo registrados inicialmente pelo seu valor justo 

acrescidos dos custos de transação e mensurados posteriormente utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável.

3.13. Redução ao valor recuperável de ativos
 Os ativos são avaliados a cada data das Demonstrações Financeiras anuais para determinar se há indicação de perda 

no valor recuperável. Para os ativos financeiros, é constituída provisão para redução ao valor recuperável. Para os ativos 
não financeiros, caso haja indicação de perda do valor recuperável, é realizado teste para confirmar a recuperação de 
seu valor contábil seja por venda ou por uso. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor 
contábil do ativo exceder o seu valor recuperável.

 O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos custos para vender. O valor  
em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontado ao seu valor presente usando uma taxa de 
desconto antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos 
específicos do ativo.

3.14.  Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários
 Os processos judiciais e administrativos nos quais a Companhia é parte são avaliados periodicamente pela 

Administração e seus consultores legais para que uma estimativa razoável de sua probabilidade de perda seja feita. 
Provisões são constituídas para todos os processos judiciais no qual é provável ocorrer uma saída de recursos para 
liquidar a contingência ou obrigação.

3.15.  Normas e alterações - Mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício anterior
 CPC 50 - IFRS 17 - Contratos de seguros
 Estabelece princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguros dentro do 

alcance deste pronunciamento. O CPC 50 substitui o CPC 11 - IFRS 4 - Contratos de seguros. O referido pronunciamento 
deve ser aplicado para os períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023.

 A Companhia está avaliando os impactos da adoção do IFRS 17, mas não espera que haja alterações significativas na 
aplicação deste novo pronunciamento.

 Revisão de pronunciamentos técnicos nº 18/2021
 Este documento apresenta alterações no CPC 06 (R2), referentes a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos 

para arrendatários em contratos de arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021. As alterações introduzidas 
produziram efeitos nos exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021.

 A revisão nº 18 não trouxe impacto relevante nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
 Revisão de pronunciamentos técnicos nº 19/2021
 O documento de revisão apresenta alterações nos Pronunciamentos técnicos CPC 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas 

Internacionais de Contabilidade, CPC 48 - Instrumentos Financeiros, CPC 29 - Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas, 
CPC 27 - Ativo Imobilizado, CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e CPC 15 (R1) - 
Combinação de Negócios. As alterações introduzidas produzirão efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

    A revisão nº 19 não ocasionará alterações relevantes nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
4.  Proposta de destinação do lucro líquido do exercício

2021 2020
Lucro líquido do exercício.......................................................................... ................................................... 149.918 198.485
(–) Constituição de reserva legal (5%)........................................................ ................................................. 7.496 9.924
(=) Lucro remanescente após a reserva..................................................... .................................................. 142.422 188.561
Dividendo obrigatório (25%)....................................................................... .................................................. 35.606 47.140
(–) JCP pagos no exercício (a).................................................................. ................................................... (36.171) (37.614)
Realização de reserva de lucros a realizar................................................. .................................................. 7.115 6.509
Saldo remanescente de dividendos a serem pagos ................................. ................................................... 6.550 16.035
Dividendo adicional proposto.................................................................... .................................................... 4.860 14.000
(–) Constituição de reserva estatutária para recomposição de ativos..... ..................................................... – 127.421
(–) Constituição de reserva para contingência ......................................... ................................................... 101.391 –
(=) Lucro remanescente................................................................................................................................ – –

 (a)  Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) - Durante o exercício de 2021 a Companhia deliberou e aprovou em 
Reunião de Diretoria e Reunião do Conselho de Administração, respectivamente o pagamento de Juros sobre o Capital 
Próprio no valor de R$ 36.171.

 A Administração da Companhia propõe ainda as seguintes destinações:
 Constituição de Reserva Legal no valor R$ 7.496; dividendo mínimo obrigatório de R$ 35.606; realização da Reserva de 

Lucros a Realizar no montante de R$ 7.115 que serão adicionados ao dividendo obrigatório; dividendo adicional proposto de 
R$ 4.860, correspondente a parte de IRRF sobre o JCP pago.

 Proposta de constituição de reserva para contingência no valor de R$ 101.391 destinada à cobertura parcial de déficit atuarial 
de plano previdenciário, que, em 31 de dezembro de 2021, soma R$ 259.534 e com vistas a compensar eventual diminuição 
do lucro em exercícios futuros.

 Até deliberação em AGO - Assembleia Geral Ordinária o dividendo adicional proposto permanecerá registrado em conta 
específica do Patrimônio Líquido conforme estabelecido na Interpretação Técnica - ICPC 08 (R1).
4.1. Base de cálculo dos dividendos
 O dividendo por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (em milhares, exceto valor por 

ação) foi calculado como segue:
2021 2020

Dividendo líquido do exercício............. .................................................................................... 42.720 67.649
Quantidade Quantidade

de Ações de Ações
ON......................................................... .................................................................................. 14.705.370 14.705.370
PN......................................................... ................................................................................... 22.241.714 22.241.714
Total de ações (ON e PN) ........................................................................................................ 36.947.084 36.947.084
Dividendo por ação .................................................................................................................. R$ R$
Ação ordinária.......................................................................................................................... 1,09060 1,72700
Ação preferencial................................. .................................................................................... 1,19966 1,89970
Total de dividendos por tipo de ação ....................................................................................... R$ R$
ON......................................................... .................................................................................. 16.038 25.396
PN......................................................... ................................................................................... 26.682 42.253

42.720 67.649
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MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S.A., DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

O Comitê de Auditoria acompanhou o processo de apuração e preparação das Demonstrações Financeiras da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e sua Controlada, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tendo 
discutido referida matéria com os Departamentos de Contabilidade, Custos e Fiscal e de Orçamento e Finanças, bem como com os auditores independentes que emitiram seu relatório sem ressalvas.
Com base nas informações, discussões e análise acima referidas, o Comitê de Auditoria considerou as demonstrações financeiras auditadas da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e sua Controlada, relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021, assim como o respectivo Relatório da Administração, em condições de serem apreciados pelo Conselho de Administração, recomendando sua aprovação.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Benedito Alfredo Baddini Blanc
Membro Independente

Paulo Ferreira
Membro

Gabriel Monegatti Mattei
Membro Independente

Saverio Orlandi
Membro Independente

Eduardo de Freitas Teixeira
Coordenador e Membro Independente

EXTRATO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

As demonstrações contábeis completas individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis completas estão disponíveis eletronicamente nos endereços: 
https://www.folha.uol.com.br; http://www.imprensaoficial.com.br; http://emae.globalri.com.br; www.gov.br/cvm; www.b3.com.br. O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 8 de março de 2022, sem modificações, 
e contendo parágrafo de ênfase sobre ativo reversível da concessão. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A., dando cumprimento ao estabelecido nos incisos II, III, VII do artigo 163 da Lei n° 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e alterações subsequentes, examinou as Demonstrações Contábeis 
da Companhia relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas segundo os princípios estabelecidos nos capítulos XV e XVI do referido diploma legal, compreendendo: Relatório da Administração e Carta Anual de Governança Corporativa, e proposta 
de destinação do resultado do exercício, Demonstrações Financeiras, Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado, Demonstrações de Resultados Abrangentes, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Fluxos de Caixa, 
Demonstrações do Valor Adicionado, Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes.
Com fundamento nos exames realizados, nos esclarecimentos adicionais prestados pela Diretoria, na aprovação pelo Conselho de Administração e no Relatório dos Auditores Independentes, este Conselho é de opinião que os referidos documentos estão em condições 
de serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas.
É o Parecer.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Luiz Alberto Meirelles B. B. Junior Nanci Cortazzo Mendes Galuzio Antonio José Imbassahy da Silva Fábio Guimarães Serra Marcelo Gomes Sodré


