
PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

E S T A D O  D E  M I N A S • S E X T A - F E I R A ,  1 3  D E  M A I O  D E  2 0 2 2

Notas explicativas às demonstrações financeiras Em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Guimarania I Solar Energia SPE S.A., dora-
vante denominada “Companhia” ou “Guimarania I”, constituída no dia 22 
de março de 2016 e sediada atualmente no município de Guimarania, tem 
por atividade preponderante a geração de energia elétrica, o que inclui a 
prática dos seguintes atos: (a) Geração de energia elétrica a partir de fonte 
solar fotovoltaica denominada Guimarania I, localizada no município de 
Guimarania, Estado de Minas Gerais, Brasil; (b) Administração de obras; e 
(c) Comércio atacadista de energia elétrica. A Guimarania I Solar Energia 
SPE S.A. recebeu autorização para estabelecer-se como produtor indepen-
dente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da Central 
Geradora Fotovoltaica (“Planta”), por meio da portaria n° 70, de 13 de 
março de 2015, tendo vigência pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, con-
tados a partir de sua publicação. A Companhia foi uma das vencedoras do 
leilão no n° 09/2015-ANEEL (8° LER/2015), destinado à contratação de 
energia elétrica de reserva, com um preço de venda fixado em R$ 290,00/
MWh. A autorização para o início da geração de energia elétrica ocorreu 
em 1° de novembro de 2018, conforme Portaria MME n° 70/2015. Atual-
mente, conforme Relatórios de Energia de Reserva, o preço de venda é de 
R$ 392,18/MWh. Conforme estabelece o Contrato de Energia de Reserva 
(“CER”), a definição do novo preço do MWh ocorreu após a definição do 
IPCA de outubro de 2021, já que o preço sofre atualização anual, sempre 
em novembro. A energia elétrica negociada neste leilão é objeto de Contra-
to de Energia de Reserva (CER), na modalidade “quantidade de energia”, 
com prazo de suprimento de 20 (vinte) anos. A Central Geradora Fotovol-
taica conta com 30.000 kW de capacidade e instalada e 8.200 kW médios 
de garantia física de energia, constituída por trinta Unidades Geradoras de 
1.000 kW. 1.1. Impactos do COVID-19: Com a declaração da Organiza-
ção Mundial da Saúde (“OMS”) classificando o surto da COVID-19 como 
uma pandemia, os Governos Federais, Estaduais e Municipais foram com-
pelidos a adotar medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus. A 
principal medida adotada consiste no isolamento social, acarretando im-
pactos nas atividades econômicas, causando incertezas e reduzindo a ne-
cessidade energética do Brasil. Sob o aspecto econômico, as entidades go-
vernamentais vêm implementando diversas medidas de auxílio econômico 
e financeiro, tais como o diferimento do recolhimento de alguns impostos, 
isenção de IOF para empréstimos e financiamentos pelo prazo de 90 dias, 
prorrogação de prazos para entrega de obrigações acessórias, entre outras. 
A Companhia avaliou se a atual situação de restrições à atividade econômi-
ca causada pela pandemia da Covid-19 poderia ter um impacto direto sobre 
as operações e resultados financeiros de suas usinas fotovoltaicas. A Com-
panhia tem como único negócio a geração e venda de energia elétrica. As 
vendas de energia elétrica são cobertas por um Contrato de Energia de Re-
serva (CER) assinado pela Companhia com a Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica. Sob este contrato a Companhia têm a obrigação de 
vender uma determinada quantidade de energia por um período de 20 anos 
a partir de 1° de novembro de 2018, em troca a Companhia recebe um 
preço fixo estabelecido conforme contrato, o qual é atualizado anualmente 
de acordo com a inflação. Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas 
análises e projeções, de forma a identificar possíveis impactos do Covid-19 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, todavia, o fluxo de re-
ceita da Companhia em nenhum caso está contando com condições gerais 
de mercado, nem para a demanda nem para o preço, desta forma as receitas 
da Companhia irão confiar apenas no desempenho técnico geral das plan-
tas, a qual vêm atuando de acordo com as expectativas anteriores a pande-
mia. A companhia não tem nenhum motivo para acreditar que a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica não honrará suas obrigações decor-
rentes do contrato de Energia de Reserva. No que se refere às atividades de 
O&M, que são totalmente subcontratadas com terceiros, a companhia tem 
acompanhado de perto que os fornecedores implementaram medidas adi-
cionais a seus planos de saúde e segurança, de forma a garantir a continui-
dade de suas obrigações. Além disso, a relevância relativamente baixa das 
despesas de O&M sobre as receitas nos permite conciliar qualquer desvio 
potencial sem impactos significativos sobre o EBITDA da Companhia. 
Como conclusão, e enquanto a companhia continuar observando ativamen-
te a evolução da situação relacionada à Covid-19, a companhia não observa 
qualquer razão para acreditar que ela possa ter um impacto material adver-
so sobre as operações ou resultados financeiros da Companhia.
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação dessas Demonstrações Financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
períodos apresentados, salvo disposição em contrário. As Demonstrações 
Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as normas da Comissão de Valores Mobiliários do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.1. Apu-
ração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformida-
de com o regime contábil de competência do exercício. 2.2. Moeda funcio-
nal: Os itens incluídos nas informações anuais são mensurados usando a 
moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a 
moeda funcional”). As informações anuais da Companhia estão apresenta-
das em R$, que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação 
da Companhia. As operações com moedas estrangeiras são convertidas 
para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ga-
nhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos e pas-
sivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia con-
sidera em caixa e equivalentes de caixa uma aplicação financeira de con-
versibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujei-
ta a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando 
tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação. 2.4. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição 
e transformação. A depreciação é calculada pelo método linear, que levam 
em consideração a vida econômica útil dos ativos.
 Bens Vida útil (anos)
Móveis e utensílios 10
Máquinas e equipamentos 5
Benfeitorias em bens de terceiros 5
Central Solar 30
2.4.1 . Provisão de desmontagem da central solar: As provisões são de-
terminadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a 
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo 
relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela passagem 
do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira. 2.5. Ou-
tros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 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 quando a Companhia possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidá-la. 2.6. 
Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, ini-
cialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença en-
tre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva 
de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a me-
nos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Custos de 
empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou pro-
dução de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para 
ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do 
custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são 
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de em-
préstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade 
relativos ao empréstimo ou financiamento. A Companhia capitalizou os 
custos de empréstimos para todos os ativos elegíveis a construção. A Com-
panhia contabiliza em despesa os custos de empréstimo relativos a projetos 
de construção referentes ao período posterior ao início das operações. 2.7. 
Tributos: Imposto de renda e contribuição social: A Companhia adota o 
lucro presumido como regime de tributação para apuração do imposto de 
renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social, do 
exercício corrente, são calculados com base no percentual de presunção de 
8% sobre o total do faturamento, posteriormente aplicado as alíquotas de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda, e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. As receitas 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alí-
quotas básicas:
Nome do tributo Sigla Alíquotas
Contribuição para o Programa de Integração 
 Social PIS 0,65%
Contribuição para o Financiamento da 
 Seguridade Social COFINS 3,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de receita bruta na de-
monstração do resultado. 2.8. Reconhecimento de receita: A receita ope-
racional será reconhecida quando (i) sejam identificados os contratos com 
o cliente, (ii) identifiquemos as obrigações de desempenho no repasse do 
controle do bem, (iii) exista determinação do preço da transação, (iv) sejam 
alocados os preços das transações em função das obrigações de desempe-
nho previamente definidas, (v) quando as obrigações de desempenho sejam 
satisfeitas com a transferência do bem. No que tange a geração de energia, 
obrigação de desempenho acontece a partir do momento que a energia é 
disponibilizada no ponto de conexão da rede. A receita compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela geração de energia elé-
trica a partir de fonte solar fotovoltaica e serviços no curso normal das ati-
vidades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. a) Receita de geração de 
energia: A receita operacional advinda do curso normal das atividades da 
Sociedade é registrada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber, e medida através de relatório de medição mensal. b) Receita de 
juros: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos in-
vestidos, que são reconhecidas no resultado, por meio do método dos juros 
efetivos. 2.9. Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia 
avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou 
contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o 
uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contra-
prestação. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo 
de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de 
uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensu-
ração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer paga-
mentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer 
custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos 
custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do 
ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando 
o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arren-
damento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo 
de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde 
a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arren-
damento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim 
do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir 
que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de di-
reito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é 
determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo 
de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao va-
lor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do 

passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicial-
mente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são 
efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no ar-
rendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela 
taxa de empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua 
taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. 2.10. Mensu-
ração do valor justo: A Companhia mensura instrumentos financeiros e 
ativos não financeiros ao valor justo em cada período de divulgação. Valor 
justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre partici-
pantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é 
baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o 
passivo ocorrerá: • No mercado principal para o ativo ou passivo; e • Na 
ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para ativo 
ou passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível para 
a Companhia. O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base 
nas premissas que os participantes do mercado utilizaram ao definir o preço 
de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes do mercado atuam 
em seu melhor interesse econômico. A mensuração do valor justo de um 
ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do participante do 
mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor 
uso possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria 
o ativo em seu melhor uso. A Companha utiliza técnicas de avaliação que 
são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes 
disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados ob-
serváveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. Todos 
os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulga-
do nas demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de 
valor justo descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo 
que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo: • Nível 1 
- preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passi-
vos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração. • 
Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais 
baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indireta-
mente observável. • Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informa-
ção de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo não 
esteja disponível. Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações 
financeiras ao valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se 
ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categori-
zação (com base na informação de nível mais baixo e significativa para 
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divul-
gação. Para fins de divulgações do valor justo, a Companhia determinou 
classes de ativos e passivos com base na natureza, características e riscos 
do ativo ou passivo e o nível da hierarquia do valor justo, conforme acima 
explicado. As correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos 
financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no mo-
mento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas 
(NE 23). 2.11. Instrumentos financeiros: a) Reconhecimento inicial e 
mensuração: Os ativos financeiros da Companhia são representados por 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e garantias e retenções con-
tratuais de debêntures. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado 
é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. No que se refere 
aos passivos financeiros, foram classificados como mensurados ao custo 
amortizado (fornecedores e partes relacionadas) ou ao VJR (debêntures). 
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for 
um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passi-
vos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o re-
sultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passi-
vos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no des-
reconhecimento também é reconhecido no resultado. 2.12. Demonstração 
dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram prepara-
das e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 2.13. Sazonalidade das opera-
ções A Companhia não possui sazonalidade em suas operações. 2.14. In-
formações por segmento: A Companhia atua somente no segmento de 
geração de energia elétrica a partir de fonte solar fotovoltaica, não possuin-
do outros segmentos de atuação. 2.15. Normas emitidas mas ainda não 
vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
em vigor até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram 
analisadas e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da 
Companhia. As normas analisadas pela Companhia foram: • CPC 50 - Con-
tratos de seguro. • IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não 
circulante. • CPC 23/IAS28 - Definição de estimativa contábil. • CPC 32/
IAS 12 - Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de 
uma única transação. 
3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos: Julga-
mentos: A elaboração das demonstrações financeiras pela Companhia re-
quer que a administração adote julgamentos profissionais, estimativas e 
premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos 
e passivos. A incerteza relativa a essas premissas e estimativas pode levar à 
necessidade de ajustes em períodos futuros no valor contábil do ativo ou 
passivo afetado. Estimativas e premissas contábeis: As principais premis-
sas relativas a incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes 
de incerteza nas estimativas na data do balanço, envolvendo risco significa-
tivo de gerar um ajuste significativo no valor contábil de ativos e passivos 
no exercício seguinte, são consideradas a seguir: Provisões e contingên-
cias: A Companhia está sujeita no curso normal dos nossos negócios a in-
vestigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrati-
vos em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental e societária, dentre 
outras. Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou 
procedimentos administrativos que sejam movidas contra a Companhia 
poderão ser adversamente afetados, independentemente do respectivo re-
sultado final. A Companhia é periodicamente fiscalizada por diferentes 
autoridades, incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais. 
Não é possível garantir que essas autoridades não autuarão a Companhia, 
nem que essas infrações não se converterão em processos administrativos 
e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto 
dos eventuais processos administrativos ou judiciais. A avaliação da proba-
bilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicá-
vel, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A companhia não 
possui contingências e as provisões registradas no decorrer dos exercícios 
de 2020 e 2021, se referem temas de manutenção da central solar, desmon-
tagem da central solar, serviços de advogados e contabilidade.
4. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa e bancos 226 187
Aplicações financeiras 963 5.560
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.189 5.747
Aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa 
referem-se à certificados de depósito bancário de curto prazo, que refletem 
as condições usuais de mercado, cujo vencimento, na data do balanço, é 
superior a 90 dias, que possuem liquidez imediata e sem risco de variações 
significativas de flutuação em função da taxa de juros. A rentabilidade é de 
20% do CDI.
5. Contas a receber

2021 2020
Clientes 1.086 –
Notas fiscais pendentes de emissão (*) 4.112 3.284

5.198 3.284
(*) Saldo composto de valores relativos à venda de energia já entregue e 
ainda não faturada. Todos os meses a provisão é estornada e o faturamento 
mensal é emitido. Detalhe do prazo do contas a receber:

2021 2020
A vencer 1.086 –

1.086 –
6. Garantias e retenções contratuais das debêntures

2021 2020
Conta Movimento 9.179 23.874
Conta Pagamento das Debêntures 885 815
Conta Reserva do Serviço da Dívida Debêntures 1.331 979
Conta reserva do serviço da dívida BNDES 5.538 2.233
Conta reserva O&M 231 231

17.164 28.132
As garantias e retenções contratuais das debêntures referem-se ao saldo 
mínimo em garantia do pagamento da próxima parcela de amortização do 
principal e dos acessórios da dívida e eventual depósito de recursos neces-
sários para que o cálculo do ICSD atinja os níveis exigidos, e à retenção 
constituída para acúmulo gradual mensal de 1/6 (um sexto) e pagamento 
semestral da próxima parcela de amortização do principal e dos encargos 
da dívida decorrente da escritura de emissão de debêntures. As contas de 
“Reserva do serviço da dívida BNDES” e “Reserva O&M” contém as ga-
rantias constituídas na emissão dos empréstimos tomados. Parte dos recur-
sos recebidos são transferidos para a conta “Reserva do serviço da dívida 
BNDES” para suportar os compromissos mensais das amortizações do 
serviço da dívida do BNDES e eventual depósito de recursos para que o 
cálculo do ICSD atinja os níveis exigidos. O saldo conta “Reserva O&M” 
deve perfazer o montante equivalente a 3 meses de despesas decorrentes do 
contrato de operação e manutenção O&M. O saldo de R$ 17.164 em 31 de 
dezembro.de 2021 (R$ 28.132 em 2020), está composto por movimenta-
ções bancárias de cinco contas de escrow que contém parte das garantias 
constituídas na emissão das debêntures mencionadas anteriormente. A con-
ta denominada reserva garantia debêntures, corresponde as seguintes 
 contas: • Conta denominada “Movimento” recebe a transferência do saldo 
remanescente da conta centralizadora. • Conta denominada “Conta Paga-
mento das Debêntures” foi constituída para acúmulo gradual mensal de 1/6 
(um sexto) e pagamento semestral da próxima parcela de amortização do 
principal e dos juros da dívida decorrente da escritura de emissão de debên-
tures. • Conta denominada “Conta Reserva do Serviço da Dívida Debêntu-
res” também deverá conter um saldo mínimo em garantia do pagamento da 
próxima parcela de amortização do principal e dos acessórios da dívida e 
eventual depósito de recursos necessários para que o cálculo do ICSD atin-
ja os níveis exigidos. 
7. Imobilizado líquido: a) Movimentações dos custos e depreciações do 
exercício de 2021: 

Central  
Solar

Central Solar -  
Desmontagem

Direito  
de uso Total

Saldo em 31/12/2020 144.148 – 3.995 148.143
Adições 60 2.433 – 2.493
Depreciação (5.678) (44) (141) (5.863)
Saldo final em 
 31/12/2021 138.530 2.389 3.854 144.773
Custo total 156.817 2.433 4.278 163.528
Depreciação (18.287) (44) (424) (18.755)
Saldo líquido 
 31/12/2021 138.530 2.389 3.854 144.773
Vida útil em anos 30 30 30
b) Movimentações dos custos e depreciações do exercício de 2020

Central  
Solar

Central Solar -  
Desmontagem

Direito  
de uso Total

Saldo inicial 31/12/2019 150.253 – 4.137 154.390
Adições 485 – – 485

Guimarania I Solar Energia SPE S.A.
CNPJ: 24.440.015/0001-39

Relatório Anual da Administração da Guimarania I Solar Energia SPE S.A.

Evolução do exercício
Durante o exercício de 2021, a atividade da companhia consistiu na ex-
ploração do parque solar fotovoltaico denominado “Guimarania I” no 
estado de Minas Gerais. A companhia gerou, durante o ano de 
2021,74.007Gwh, cifra 1,1% inferior a obtida no exercício anterior. Essa 
diminuição da produção se explica pela menor disponibilidade do recurso 
solar mensurado em horas de irradiação que foi 2,0% inferior ao exercício 
anterior. A essa situação somou-se uma avaria no transformador na meta-

de do exercício que afetou a capacidade da planta solar. Estima-se que 
durante a avaria deixou-se de produzir 1.400Mwh. Ainda assim, a planta 
solar figurou durante alguns meses do ano entre as 10 melhores plantas 
solares fotovoltaicas do Brasil em termos de fator de carga. Essa geração, 
unida a revisão da tarifa a que a companhia tem o direito segundo o acor-
do contratual de Energia Reserva, proporcionou a obtenção de uma Re-
ceita operacional líquida de R$ 26 milhões, que representa um aumento 
de 4,3% com relação ao exercício anterior. O lucro operacional de R$ 

16,8 milhões representa um aumento de 14,5% respeito ao obtido no 
exercício anterior. Em grande medida, essa melhora é devida a um bom 
comportamento geral dos gastos operacionais e a reestimação da vida útil 
das plantas fotovoltaicas de 25 anos a 30 anos. Essa reestimação foi ado-
tada conjuntamente com os demais ativos fotovoltaicos do grupo empre-
sarial internacional a que Guimarania I pertence e está em linha com a 
experiencia acumulada pelo grupo e por muitas empresas do mesmo se-
tor. Em setembro de 2021 ocorreu uma mudança no prestador de serviço 

de operação e manutenção O&M em Guimarania I. Também foi finaliza-
do com o prestador de serviço anterior o contrato de EPC e emitiu-se o 
Certificado Final de Aceitação, estabelecendo um acordo sobre garantias 
e pendentes. Essa melhora operacional não foi transferida ao resultado 
líquido do exercício devido ao impacto da alta taxa de inflação sobre o 
resultado financeiro. A administração da companhia não considera essa 
situação como um motivo de preocupação, já que suas receitas também 
são afetadas pela mesma variável. Nesse sentido, a agencia de qualifica-

dora de riscos Fitch Ratings confirmou em dezembro de 2021 o rating 
nacional AAA para a emissão de debêntures da companhia, a máxima 
qualificação a escala nacional. Em dezembro de 2021 foi aumentada a 
capacidade de evacuação contratada com a distribuidora, passando de 
31MW a 32,55 MW, o que permitirá aumentar a produção diminuindo a 
limitação que era sofrida em determinados períodos. A companhia não 
prevê mudanças significativas na evolução futura da empresa no próximo 
exercício.

Balanço patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 e 2020  (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Notas 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.189 5.747
Contas a receber 5 5.198 3.284
Impostos a recuperar 10 38 42
Despesas antecipadas 1.422 1.061
Garantias e retenções contratuais debêntures 6 17.164 28.132
Outros ativos circulantes 41 –
Total do ativo circulante 25.052 38.266
Não circulante
Imobilizado líquido 7 144.773 148.143
Total do ativo não circulante 144.773 148.143

Total do ativo 169.825 186.409

Notas 2021 2020
Passivo
 Circulante Debêntures 8 1.719 1.204
Empréstimos e financiamentos 13 4.774 4.103
Fornecedores 9 1.290 1 .349
Impostos a recolher 10 459 320
Partes relacionadas 11 18 964
Dividendos a pagar 14 – 760
Obrigações com arrendamento 12 27 24
Total do passivo circulante 8.287 8.724
Não circulante Debêntures 8 21.253 20.227
Empréstimos e financiamentos 13 98.270 92.727
Obrigações com arrendamento 12 4.185 4.212
Provisão para desmontagem da central solar 7 2.540 –
Total do passivo não circulante 126.248 117.166
Total do passivo 134.535 125.890
Patrimônio líquido Capital social 14 33.615 53.615
Prejuízos acumulados (5.229) –
Reserva legal 453 453
Reserva de expansão 6.451 6.451
Total do patrimônio líquido 35.290 60.519
Total do passivo e do patrimônio líquido 169.825 186.409

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando 

indicado em contrário)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 15 26.008 24.931
Custos dos Serviços 16 (9.013) (8.734)
Lucro Bruto 16.995 16.197
Despesas gerais e administrativas 17 (1.792) (1.533)
Despesas tributárias 17 (110) (103)
Outras receitas 18 1.804 196
Despesas operacionais (98) (1.440)
Lucro operacional 16.897 14.757
Despesas financeiras 19 (21.298) (10.755)
Receitas financeiras 19 19 30
Resultado financeiro, líquido (21.279) (10.725)
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de 
 renda e contribuição social (4.382) 4.032
Imposto de renda e contribuição social 20 (847) (830)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (5.229) 3.202
Lucro líquido (prejuízo) básico 
 e diluído por ação (em reais) (0,16) 0,06

As notas explicativas são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos  

em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (5.229) 3.202
Resultado abrangente total (5.229) 3.202

As notas explicativas são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Capital social Reserva legal Reserva de expansão (Prejuízos) Lucros acumulados Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020 53.615 293 4.169 – 58.077
Lucro líquido do exercício – – – 3.202 3.202
Reserva legal – 160 – (160) –
Reserva de expansão – – 2.282 (2.282) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – (760) (760)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.615 453 6.451 – 60.519
Redução do capital social (20.000) – – – (20.000)
Prejuízo do exercício – – – (5.229) (5.229)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 33.615 453 6.451 (5.229) 35.290

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa Em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2021 2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e contribuição social (4.382) 4.032
Ajuste para reconciliar o resultado antes dos 
 tributos com o fluxo de caixa:
Depreciação 5.863 6.392
Juros sobre debentures 1.239 103
Atualização IPC sobre debêntures 2.199 252
Amortização custos de captação de debêntures 72 6
Juros sobre empréstimos 4.828 4.684
Atualização monetária juros 10.312 3.982
Amortização custos de captação de empréstimos 171 173
Juros sobre arrendamento 460 463
Despesa financeira provisão desmontagem 107 –
Ganho líquido na venda de imobilizado – (196)
Baixas do Imobilizado – 154

20.869 20.045
Contas a receber de clientes (1.914) (97)
Garantias e retenções contratuais 10.968 (25.715)
Outros ativos circulantes (398) (501)
Fornecedores (1.005) (1.456)
Impostos a recolher 139 (17)
Outras obrigações (24) (800)
Caixa proveniente das operações 28.635 (8.541)
Juros pagos empréstimos bancários (4.817) (4.674)
Juros Pagos Debêntures (772) –

2021 2020
Juros pagos sobre arrendamentos (460) (463)
Imposto de renda e contribuição social pagos (847) (825)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades operacionais 21.739 (14.1)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições no imobilizado (60) (609)
Recebimento pela venda de ativo – 506
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimentos (60) (103)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Redução de capital social (20.000) –
Dividendos pagos (760) (629)
Amortização de principal junto a entidades 
 bancárias (4.280) (3.785)
Captação de Debêntures – 21.500
Custo de captação - debentures – (430)
Amortização de principal - Debêntures (1.197) –
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades de financiamentos (26.237) 16.656
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de 
 caixa no exercício (4.558) 2.050
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.747 3.697
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.189 5.747
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente 
 de caixa (4.558) 2.050

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Central  
Solar

Central Solar -  
Desmontagem

Direito  
de uso Total

Baixas (485) – – (485)
Depreciação (6.105) – (141) (6.246)
Saldo final em
  31/12/2020 144.147 – 3.996 148.143
Custo total 156.758 – 4.279 161.037
Depreciação (12.610) – (284) (12.894)
Saldo líquido 31/12/2020 144.148 – 3.995 148.143
Vida últil em anos 25 30 30
Em 30 de setembro de 2021 foi registrada uma provisão para desmontagem 
do ativo que se encontra em operação no valor de R$ 2.433 com uma vida 
útil de 30 anos. A contrapartida desta provisão foi reconhecida no passivo 
pelo mesmo valor. Os impactos da amortização do ativo e das despesas fi-
nanceiras foram reconhecidos no resultado do período. Também em 30 de 
setembro de 2021 a Central Solar da Companhia teve a sua vida útil econô-
mica reavaliada de 25 anos para 30 anos, tendo sido os seus impactos con-
tábeis contabilizados de forma prospectiva com base no valor residual re-
manescente.
Movimentação da provisão de desmontagem:
Provisão desmontagem - 2021 Ativo Passivo
Central Solar Desmontagem 2.433 –
(-) Depreciação (44) –
Provisão desmontagem central solar – 2.433
Provisão de encargos financeiros – 107
Total 2.389 2.540
Total Líquido (Ativo - Passivo) (151)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 –
Depreciação (44)
Encargos financeiros (107)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (151)
8. Debêntures

2021 2020
Debêntures a curto prazo - principal 1.311 901
Juros a pagar sobre debêntures 475 355
Custos a amortizar - Títulos de dívida (*) (67) (52)
Valor líquido 1.719 1.204
Debêntures a longo prazo - principal 21.694 20.599
Custos a amortizar - Títulos de dívida (*) (441) (372)
Valor líquido 21.253 20.227
(*) Os custos indicados são compostos basicamente de despesas de registro 
de contratos de emissão, serviços de advogados, estudos de viabilidade, 
taxas e comissões de emissão. Em 22 de outubro de 2020, o conselho de 
Administração da Companhia aprovou a estruturação da 1a emissão de 
debênture da Companhia, objetivando captar recursos para financiamento. 
Os recursos a serem captados por meio de emissão das debêntures serão 
integralmente utilizados para reembolso de gastos, despesas ou dívidas re-
lacionadas ao projeto. A Guimarania I emitiu, em 23 de outubro de 2020, 
debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 
série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000, perfazendo um total 
de R$ 21.500, sendo todo processo de emissão concluído no mesmo dia 
quando houve a liquidação financeira e os recursos captados foram dispo-
nibilizados à Companhia. A emissão foi realizada por meio de uma oferta 
com esforços restritos. As debêntures serão amortizadas em 26 (vinte e 
seis) parcelas semestrais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida 
em 15 de fevereiro de 2021 e a última na data de vencimento das debêntu-
res, em 15 de agosto de 2033. O valor das debêntures será atualizado mo-
netariamente pela variação acumulada do IPCA, apurado e divulgado 
mensalmente pelo IBGE, desde a primeira data de integralização até a data 
do efetivo pagamento, sobre o saldo atualizado das debêntures incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a uma taxa de 5,57% (cinco inteiros 
e cinquenta e sete por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis. O contrato especifica as seguintes garantias, que deverão ser 
mantidas até o pagamento integral das debêntures: • Penhor de primeiro 
grau, pelo Acionista, da totalidade das ações de propriedade do Acionista, 
e quaisquer outras ações, ordinárias ou preferenciais, com ou sem direito de 
voto, de emissão da Emissora , que venham a ser subscritas, adquiridas ou 
de qualquer detidas pelo modo Acionista, durante a vigência do Contrato de 
Penhor de Ações, incluindo, mas não se limitando, na forma dos artigos 
166, 167, 168, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, por força de 
desmembramentos ou grupamentos das ações, por consolidação, fusão, 
permuta de ações, divisão de ações, reorganização societária ou sob qual-
quer outra forma, quer substituam ou não as ações originalmente empenha-
das, às quais ficará automaticamente estendido o penhor, aplicando-se às 
mesmas todos os termos e condições do Contrato de Penhor de Ações até a 
quitação integral das Obrigações Garantidas. • Cessão fiduciária dos direi-
tos emergentes das autorizações do Ministério de Minas e Energia; dos di-
reitos creditórios provenientes dos CERs, bem como de quaisquer outros 
contratos de compra e venda de energia celebrados ou que venham a ser 
celebrados no Ambiente de Contratação Livre ou no Ambiente de Contra-
tação Regulado, decorrentes do Projeto; de quaisquer outros direitos credi-
tórios e/ou receitas que sejam decorrentes do Projeto; dos direitos creditó-
rios provenientes dos Contratos de Construção e do Contrato de O&M, 
bem como de quaisquer aditivos e/ou outros instrumentos que venham a 
substituí-los, e suas respectivas garantias; dos direitos creditórios das se-
guintes contas de titularidade da Emissora e da Guimarania II, conforme o 
caso: Contas Centralizadoras, Conta Pagamento das Debêntures, Conta 
Reserva do Serviço da Dívida Debêntures e Contas Reserva de O&M. • 
Penhor, dos bens descritos no Contrato de Penhor de Máquinas e equipa-
mentos. Esse contrato possui determinadas condições contratuais que exi-
gem o cumprimento de cláusulas restritivas (Covenants) com base nos ín-
dices financeiros abaixo: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida: igual 
ou superior a 1,2; A Administração acompanha os cálculos destes índices 
mensalmente, a fim de verificar indícios de não cumprimento dos termos 
contratuais. Não foram identificadas quebras nos termos contratuais em 31 
de dezembro de 2021.
Mapa de movimentação das debêntures
Saldo em 31 de dezembro de 2019 –
Captação em 23 de outubro de 2020 21.500
Juros sobre as debêntures 103
Atualização monetária sobre as debêntures 252
Custo de captação das debêntures (430)
Custo de captação amortizado no exercício 6
Saldo em 31 de dezembro de 2020 21.431
Juros pagos (772)
Juros sobre as debentures 1.239
Atualização monetária sobre as debêntures 2.199
Pagamento principal (1.197)
Custo de captação amortizado no exercício 72
Saldo em 31 de dezembro de 2021 22.972
9. Fornecedores

2021 2020
Fornecedores 1.085 975
Provisões 205 374

1.290 1.349
O valor de contas a pagar a fornecedores não possui incidência de juros. O 
saldo de 2021 e 2020, relativo às provisões, se compõe de provisões para 
despesas com manutenção da central solar, serviços de advogados e conta-
bilidade. 
10. Impostos a recuperar e a recolher

2021 2020
Antecipação IRPJ/CSLL – 4
Outros impostos a recuperar 38 38
Impostos a recuperar 38 42
Impostos, taxas e contribuições a recolher
PIS/COFINS 196 183
IRPJ/CSLL 137 97
Retenções ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL 126 40

459 320
11. Partes relacionadas:  Detalhe relativo aos saldos de contas a pagar e 
contas a receber com partes relacionadas:

Passivo
circulante Custos Despesas

Vinculadas:
Gás Natural do Brasil S.A. (1) 18 – 231
Em 31 de dezembro de 2021 18 – 231
Em 31 de dezembro de 2020 964 46 292
(1) Os custos de referem à manutenção da planta solar. Remuneração do 
pessoal-chave da Administração.
A Administração da Companhia é efetuada de forma compartilhada com 
outras empresas do grupo e os custos correspondentes ao tempo dos direto-
res corporativos a serviço da Companhia são reembolsados por meio de 
notas de débito e estão incluídos nos montantes dos serviços corporativos 
acima demonstrados, nos respectivos exercícios. 
12. Obrigações com arrendamentos:  A Companhia possui apenas arren-
damento com terrenos onde a planta de geração de energia fotovoltaica está 
instalada. O prazo de arrendamento não cancelável foi estipulado em con-
trato com terceiros no total de 30 anos. O valor presente, principal e de ju-
ros em 31 de dezembro de 2021, foi estimado mês a mês, com base na taxa 
média incremental dos empréstimos do grupo no valor de 11,45%. A tabela 
abaixo evidencia o prazo e respectiva taxa:
Contratos por prazo e taxa de desconto
Prazos contratos Taxa % a.a
30 anos 11,45
A Companhia reconheceu ativo classificado como direito de uso no ativo 
imobilizado, em função dos terrenos arrendados em contrapartida do passi-
vo de arrendamento. Em 31 de dezembro de 2021, os saldos das obrigações 
por arrendamento são compostos da seguinte forma:

Tipo  
de taxa

Taxa efetiva  
a.a. (%)

Circu- 
lante

Não cir- 
culante Total

Terrenos Fixa 11,45 27 4.185 4.212
Total - obrigação por 
 arrendamento 27 4.185 4.212

Tipo  
de taxa

Taxa efetiva  
a.a. (%)

Circu- 
lante

Não cir- 
culante Total

Terrenos Fixa 11,45 24 4.212 4.236
Total - obrigação por 
 arrendamento 24 4.212 4.236
13. Empréstimos e financiamentos: No dia 28 de dezembro de 2018, foi 
assinado um contrato de financiamento com o Banco BNDES e previa a 
disponibilização em regime solidário às Companhias Guimarania I e II de 
R$196.783. Em julho de 2019, a Companhia recebeu o crédito proporcio-
nal, nos moldes especificados no contrato no valor de R$ 98.391. A devo-
lução foi fixada em 212 mensalidades, com início em 15 de setembro de 
2019. O vencimento foi fixado para 15 de abril de 2037. No que se refere 
aos juros, possuem uma taxa prefixada de 2,98% ao ano, com aplicação do 
IPcA e spread do BNDES de 1,86% ao ano. O valor recebido foi destinado 
à implantação da UFV GUIMARANIA I, com 31 MW de capacidade ins-
talada e seu respectivo sistema de transmissão. O contrato especifica as 
seguintes garantias, que deverão ser mantidas até o pagamento integral do 
empréstimo: • Penhor das ações representativas do capital social da Com-
panhia, por parte da Global Power Generation, S.A.; • Penhor dos módulos 
fotovoltaicos e inversores relativos ao projeto; • Cessão fiduciária dos di-
reitos creditórios provenientes do contrato com a CCEE, outros que ve-
nham a ser reconhecidos mediante contratos no ambiente de livre contrata-
ção ou ambiente regulado ou contratos de mutuo; outros direitos relativos a 
operações no mercado a curto prazo ou operações de teste; os relativos às 
contas centralizadoras e reserva e finalmente os direitos emergentes das 
autorizações da ANEEL e MME. Com relação aos covenants aplicáveis no 
contrato: A Companhia não deve destinar quaisquer recursos aos acionis-
tas, diretos e/ou indiretos, e/ou à pessoas físicas ou jurídicas integrantes do 
mesmo Grupo Econômico, sob a forma de pagamento de juros e/ou amor-
tização de dívida subordinada, bem como não distribuir dividendos e/ou 
juros sobre o capital próprio acima do mínimo de 25% do lucro ajustado do 
exercício, salvo (i) prévia e expressamente autorizado pelo BNDES; (ii) na 
hipótese de pagamento de mútuos já existentes com anterioridade ao con-
trato; ou (iii) se verificada, cumulativamente, a ocorrência dos itens abaixo: 
a) verificação da conclusão do projeto; b) atendimento do ICSD, no exercí-
cio anterior, no mínimo, igual ou superior a 1,30; c) preenchimento das 
contas reserva, com os respectivos saldos mínimos; d) comprovação de 
geração mínima consolidada de 137,9 GWh no período de 12 meses ante-

riores à distribuição; e inexistência de inadimplemento por parte da Com-
panhia e de sua controladora das suas obrigações contratuais perante o 
BNDES.  Com relação às contas reserva O&M, devem manter um saldo 
mínimo equivalente à 3 meses de despesas decorrente do contrato de ope-
ração e manutenção com Solarig Brasil Serviços em Engenharia Ltda. As 
contas denominadas, contas reserva do serviço da dívida BNDES, deverão 
manter os seguintes saldos mínimos: a) até o pagamento da primeira pres-
tação de serviço da dívida do BNDES, o valor necessário para perfazer o 
montante equivalente a, no mínimo, 3 vezes o valor da próxima prestação 
do serviço da dívida do BNDES vincenda; b) após o pagamento da primei-
ra prestação de serviço da dívida do BNDES e até a liquidação de todas as 
obrigações garantidas, o valor necessário para perfazer o montante equiva-
lente a, no mínimo, 3 vezes o valor da próxima prestação do serviço da dí-
vida do BNDES vencida; e c) 6 vezes o valor da última prestação do servi-
ço da dívida vencida, caso o ICSD seja inferior a 1,30. De acordo com as 
cláusulas do contrato, a obrigação de apresentação de ICSD se inicia em 
2021. O saldo relativo ao empréstimo, se divide da seguinte forma:

2021 2020
Empréstimo a curto prazo - principal 4.735 4.077
Juros a pagar sobre empréstimo 207 197
Custos a amortizar (*) (168) (171)

4.774 4.103
Empréstimo a longo prazo - principal 99.819 94.444
Custos a amortizar (*) (1.549) (1.717)

98.270 92.727
(*) Os custos indicados são compostos basicamente de despesas de registro 
de contratos de emissão, serviços de advogados, estudos de viabilidade, 
taxas e comissões de emissão. 
A movimentação de empréstimos e financiamentos da companhia está de-
monstrado a seguir:
Saldo em 31/12/2019 96.450
Juros provisionados 4.684
Atualização monetária 3.982
Amortização principal (3.785)
Juros pagos (4.674)
Custos amortizado 173
Saldo em 31/12/2020 96.830
Juros provisionados 4.828
Atualização monetária 10.312
Amortização principal (4.280)
Juros pagos (4.817)
Custos amortizado 171
Saldo em 31/12/2021 103.044
14. Patrimônio líquido: O capital social da Companhia em 31 de dezem-
bro de 2021 é de R$ 33.615 (R$ 53.615 em 31 de dezembro de 2020) e está 
representado por 53.615.139 (53.615.139 em 31 de dezembro de 2020) 
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, totalmente subs-
critas e integralizadas. A composição acionária da Companhia em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 é resumida a seguir:

2020
Quantidade de ações %

Global Power Generation Brasil 
Geração de Energia Ltda. 1 0,000002%
Global Power Generation, S.A. 53.615.138 99,999998%

53.615.139 100%
2021

Quantidade de ações %
Global Power Generation Brasil 
Geração de Energia Ltda. 1 0,000002%
Global Power Generation, S.A. 53.615.138 99,999998%

53.615.139 100%
A Assembleia Geral extraordinária realizada em 04 de janeiro de 2021 
aprovou a redução do capital social da Companhia no montante de R$ 
20.000 por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, 
passando o capital social de R$ 53.615 para R$ 33.615, sem cancelamento 
de ações da Companhia. Reservas de lucros:  i) Reserva legal: A reserva 
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem 
por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utili-
zada para compensar prejuízo e aumentar o capital. ii) Reserva de expan-
são. A reserva de expansão refere-se à retenção do saldo remanescente de 
lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negó-
cios, estabelecido no plano de investimentos do Grupo, conforme orçamen-
to de capital aprovado e proposto pelos Administradores da Companhia, 
para ser deliberado na Assembleia Geral dos acionistas. iii) Dividendos 
mínimos obrigatórios. Os dividendos mínimos obrigatórios referem-se a 
25% do lucro líquido ajustado, ou seja, após a constituição da reserva legal. 
Os dividendos foram calculados conforme demonstrados a seguir:

2021 2020
Lucro líquido – 3.202
Constituição da reserva legal – (160)
Base de cálculo dos dividendos – 3.042
Dividendos mínimos obrigatórios 25% – 2.882
15. Receita operacional líquida
A composição da receita é a seguinte:

2021 2020
Receita de venda de energia 26.993 25.875
Impostos incidentes sobre vendas e descontos (*) (985) (944)

26.008 24.931
(*) PIS (0,65%) COFINS (3%).

16. Custo dos serviços
2021 2020

Material de segurança – (6)
Depreciação (5.863) (6.392)
Acesso ao sistema de distribuição (1.413) (1.153)
Serviços corporativos (291) (274)
Energia elétrica (215) (101)
Operação e manutenção (1.231) (808)

(9.013) (8.734)
17. Despesas gerais e administrativas

2021 2020
Impostos e taxas (110) (103)
Serviços de terceiros (762) (881)
Seguros (688) (638)
Outras despesas operacionais (342L (14)

(1.902) (1.636)
18. Outras receitas

2021 2020
Outras receitas (*) 1.804 196

1.804 196
(*) Receita de 2021 referente a multa aplicada à terceiros por trabalhos não 
finalizados dentro do prazo de acordo com o contrato firmado de constru-
ção, operação e manutenção. 19. Resultado Financeiro

2021 2020
Imposto sobre operações financeiras (134) (68)
Despesas bancárias/taxas bancárias (1.721) (995)
Juros sobre empréstimos (4.828) (4.684)
Atualização monetária juros sobre empréstimos (10.312) (3.982)
Juros sobre arrendamento (460) (463)
Custo amortizado empréstimos (171) (173)
Juros sobre debêntures (1.239) (103)
Custo amortizado debentures (72) (6)
Despesa provisão de desmontagem (*) (107) –
Atualização monetária das debentures (2.199) (252)
Outras despesas (51) (29)
Variação cambial passiva (4) –
Despesas financeiras (21.298) (10.755)
Receita de aplicações financeiras 19 30
Receitas financeiras 19 30
(*) Despesa financeira relativa à provisão para desmontagem da central 
solar registrada em setembro de 2021. Este valor se refere ao gasto finan-
ceiro do semestre, sendo R$17 o valor mensal da despesa. A taxa de descon-
to utilizada é de 8,951% e o IPC projetado a valor futuro é de 4,58%.
20. Imposto de Renda e Contribuição Social: No quadro a seguir detalha-
mos a despesa de IRPJ e CSLL calculada pelo regime de Lucro Presumido:

2021 2020
Receita de Venda de Energia 27.929 27.405
Receita de Prestação de Serviço 41 –
Percentual de Presunção 8% 2.234 2.192
Percentual de Presunção 32% 13 –
Receitas financeiras 19 30
Base de Cálculo 2.266 2.222
Imposto de Renda - 15% 340 333
Adicional - 10% 203 198
TOTAL Imposto de renda 543 531
Receita de Venda de Energia 27.929 27.406
Receita de Prestação de Serviço 41 –
Percentual de Presunção 12% 3.351 3.289
Percentual de Presunção 32% 13 –
Receitas financeiras 19 30
Base de Cálculo 3.383 3.319
Contribuição Social - 9% 304 299
TOTAL Contribuição Social - 9% 304 299
TOTAL Imposto de renda 543 531
TOTAL Contribuição social 304 299
21. Seguros:  A política da Empresa inclui a manutenção de cobertura de 
seguros para todos os ativos e responsabilidades de valores relevantes de 
alto risco, de acordo com o julgamento da Administração. As premissas de 
riscos adotadas, dadas à sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria de Demonstrações Financeiras, consequentemente, não foram 
examinadas por nossos auditores independentes. Os limites máximos de 
indenização para os principais ativos, responsabilidades ou interesses co-
bertos por seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:
 Cobertura Limite R$ Franquia R$ Prêmio R$

Risco de Operações 205.709.701
Cfme.  

Especificação 512.488
Prazo 29/10/2021 a 29/10/2022
Cobertura Limite R$ Franquia R$ Prêmio R$
Responsabilidade Civil de 
Operações 142.000.000

Cfme.  
Especificação 189.642

Prazo 29/10/2021 a 29/10/2022
 Cobertura Limite R$ Franquia R$ Prêmio R$
Seguro de Responsabili-
dade Por Danos Ambien-
tais em 32.260.000 12.904.000 29.034
Instalações Comerciais ou 
Industriais
Prazo 30/10/2021 a 30/10/2022
22. Contingências: A Companhia não possui contingências de natureza 
cível, tributária ou trabalhista nos exercícios de 2020 e 2021. 
23. Instrumentos Financeiros

31/12/2021 31/12/2020
Valor contábil  Ativos/Passivos

Ativos/Passivos financeiros Obrigatoriamente financeiros a custo Obrigatoriamente
a custo amortizado a VJR - outros amortizado a VJR - outros

Ativos financeiros não mensurados ao valor justo 
Caixa e equivalentes de caixa 1.189 – 5.747 –
Contas a receber 5.198 – 3.284 –
Garantias e retenções contratuais debêntures 17.164 – 28.132 –
Partes Relacionadas – – – –

23.551 – 37.163 –
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
 Fornecedores 1.290 – 1.349 –
Partes Relacionadas 18 – 964 –

1.308 – 2.313 –
Passivos financeiros mensurados ao valor justo
 Debêntures (Nível 1) – 22.972 – 21.431
Empréstimos e financiamentos – 103.044 – 96.830

– 126.016 – 118.261

Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e políticas: A Com-
panhia administra seus capitais investidos para assegurar que possa conti-
nuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerencia-
mento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos 
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capi-
tal, de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A Companhia não 
operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios 
apresentados. i. Gestão de risco de capital: A Companhia administra seu 
capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no 
longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir 
o seu custo de capital. ii. Gestão de risco de mercado: Este risco é oriundo 
da possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas 
taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices de preço, 
que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos ou o ren-
dimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento da Com-
panhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito: O risco de 
crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer em perdas devido 
ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii. 
1 Risco de crédito com instituições financeiras: Para operações envolvendo 
caixa e equivalentes de caixa, a Companhia segue as disposições de sua 
Política de Risco de Crédito que tem como objetivo a mitigação do risco 
por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de 
instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia reali-
za o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade 
de crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating 
para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações 
em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez: O risco de liquidez é caracteriza-
do pela possibilidade da Companhia não honrar com seus compromissos 
nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada pela Companhia 
busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo como princi-
pais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração 
de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente 
monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais ne-
cessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para a 
estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras de 
caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes 
com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar 
a liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos 
em ativos com liquidez diária. Política de Perdas Esperadas: A compa-
nhia efetua um estudo de sua carteira de clientes e registra uma estimativa 
que representa sua expectativa de inadimplência possíveis ao longo da vida 
estimada a incorrer para os créditos das contas a receber. A matriz da provi-
são baseia-se no percentual médio de perda histórica observado pela com-
panhia e o a exposição ao risco de crédito médio. A composição dos venci-
mentos e as movimentações estão demonstradas na nota explicativa n° 5. 
23. Eventos Subsequentes: Em 10 de fevereiro de 2022, Naturgy Energy 
Group, S.A, sociedade controladora da companhia Global Power Genera-
tion, S.A, em cumprimento à legislação espanhola, divulgou informação 
relevante à Comissão de Valores Mobiliários da Espanha, informando so-
bre a decisão do seu Conselho de Administração de lançar o denominado 
projeto Geminis, que criará dois grupos energéticos de capital aberto e com 
perfis de negócio claramente diferenciados. Ambos os grupos terão a mes-
ma estrutura acionária atual, aonde um grupo reunirá todos os negócios 
relacionados ao desenvolvimento das energias renováveis, carteira de clien-
tes de energia e serviços associados, e o outro, aqueles negócios dedicados 
à gestão de infraestruturas reguladas de distribuição e transporte de energia. 
Esse projeto consiste em uma profunda reorganização da Companhia.

Andre Luis Fonseca Sergio  - Diretor Presidente
André Ricardo Dannemann - Contabilista responsável

Contabilista - CRC-1SP274400/O-5
Relatório dos auditores independentes  

sobre as demonstrações financeiras

Aos administradores e acionistas da 
Guimarania I Solar Energia SPE S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Guimarania I So-
lar Energia SPE S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significati-
vas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Guimarania I Solar 
Energia SPE S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria: Determinamos que não existem princi-
pais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório.
Outros assuntos: Auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
anterior: O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercí-
cio findo nessa data, apresentados como valores correspondentes nas de-
monstrações financeiras do exercício corrente, foram anteriormente audita-
dos por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 31 de 
março de 2021, sem modificação.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administra-
ção. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Rela-
tório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações fi-
nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam 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, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada 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. - Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significati-
va em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em 
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que fo-
ram objeto de comunicação à administração, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstra-
ções financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso re-
latório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divul-
gação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente ra-
ras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso 
relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação 
para o interesse público.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022
KPMG Auditores  
Independentes Ltda. Bernardo Moreira Peixoto Neto
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-064887/O-8
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