Divulgação de
Resultados do
1T22
17 de maio de 2022

Aviso Legal
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjugadas com a legislação específica emanada pela Agencia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL, enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os resultados serão apresentados em
ambos os formatos, o formato IFRS e o formato Regulatório, para permitir a comparação com outros exercícios. Vale ressaltar que os resultados
Regulatório não são auditados. A declaração de dividendos da Taesa é feita com base nos resultados revisados (IFRS).
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e
aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Taesa são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas
expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de
mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio.
O EBITDA é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação, amortização e receitas. O
EBITDA não é reconhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS, não representa um fluxo de caixa para os períodos
apresentados, não deve ser considerado como um lucro líquido alternativo. O EBITDA apresentado é utilizado pela Taesa para medir o seu
próprio desempenho. A Taesa entende que alguns investidores e analistas financeiros usam o EBITDA como um indicador de seu desempenho
operacional.
A “Dívida líquida” não é reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS, não representa um fluxo de caixa para os
períodos apresentados. A Dívida líquida apresentada é utilizada pela Taesa para medir o seu próprio desempenho. A Taesa entende que alguns
investidores e analistas financeiros usam a Dívida líquida como um indicador de seu desempenho financeiro.
Os resultados gerenciais apresentados consistem da soma do resultado consolidado da Taesa com os resultados de suas subsidiárias não
integrais e coligadas. O objetivo dessas informações é meramente possibilitar um entendimento melhor do negócio da Taesa.
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Relatório de Sustentabilidade 2021
Evolução na estratégia de Sustentabilidade
Conformidade com as normas da Global
Reporting Initiative (GRI)
Realização do Processo de Materialidade

Priorização dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que
integram a Agenda 2030 de Desenvolvimento
Sustentável da ONU
Estabelecemos relação entre os Tópicos
Materiais da matriz e os ODS demonstrando a
evolução e o compromisso da TAESA com a
transparencia de suas iniciativas de
Sustentabilidade em relação a todas as
partes interessadas
Movimento Transparência 100% da Rede
Brasil do Pacto Global da ONU, com o objetivo
de avançar no ODS 16
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Relatório de Sustentabilidade 2021
Evolução na estratégia de Sustentabilidade
Atualização do planejamento estratégico
agora 2022-2031

MISSÃO
Sistema de Gestão Integrado – SGIT,
compreendendo a obtenção das certificações
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 55001
Melhora geral dos indicadores de ESG:
✓
✓
✓
✓

Diversidade
Ecoeficiência
Investimento em treinamentos
Programas de educação ambiental e
comunicação social
✓ Satisfação no trabalho

Conectamos o Brasil com energia segura e confiável.

VISÃO
Ser a transmissora de energia elétrica de maior Valor para a
sociedade.

VALORES
Great Place to Work com um índice de
favorabilidade de 94%, o mais alto
desde o início da aplicação dos
questionários

1º Lugar no Destaque GPTW
Energia – Geração, Distribuição e
Transmissão pelo 2º ano consecutivo
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12ª emissão de debêntures – TÍTULO VERDE

Cuidamos genuinamente das pessoas.
Agimos com integridade construindo relações de confiança.
Buscamos a excelência em tudo o que fazemos.
A TAESA somos nós!

Resultado Regulatório
Receita Líquida

EBITDA

(em R$ MM – Taesa consolidado)

(em R$ MM – Taesa consolidado)

86,4%
+36,2%

82,0%

526,1

Margem EBITDA

+43,5%

386,4

454,4

316,7

1T21

1T22

1T21

Lucro Líquido

Desempenho Operacional

(em R$ MM – Taesa consolidado)

(em %)

+0,01pp
99,96

1T22

+2,82pp

99,97

+35,6%

146,2

3,79
107,8
3,23

De anos anteriores

0,64

0,56

Do trimestre

1T21

1T22

0,97
0,33

1T21

1T22

Índice de Disponibilidade
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Parcela Variável
(PV / RAP)

1T21

1T22

Lucro Líquido IFRS
(em R$ MM)

64,8

555,9

67,1
31,7

Lucro Líquido 1T21 Δ Receita de O&M
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+0,7%
(+4,1)

Δ Receita de
Remuneração do
Ativo Contratual

Δ Receita de
Correção
Monetária do
Ativo Contratual

37,4

Δ Margem de
Implementação
de Infraestrutura

559,9
45,1

13,7

Δ Resultado
Financeiro Líquido

Outros

•

Receita de Operação e Manutenção (O&M) afetada positivamente pelos índices de reajuste do ciclo da RAP 2021-2022
e pela entrada em operação de Janaúba em 1º de setembro de 2021.

•

Aumento da receita de remuneração do ativo contratual como resultado da entrada em operação de Janaúba e do
impacto material da correção monetária no saldo do ativo contratual.

•

Queda da receita de correção monetária em razão da contração do índice de inflação IGP-M registrado nos períodos
comparados (4,59% 1T22 x 6,18% 1T21), compensado em parte pela entrada em operação de Janaúba.

•

Redução da margem de implementação de infraestrutura por conta de menores e economias nos investimentos dos
empreendimentos Sant’Ana e Janaúba.

•

Aumento das despesas financeiras líquidas (resultado financeiro) devido ao aumento do CDI (2,39% 1T22 x 0,48%
1T21) e IPCA (3,20% 1T22 x 2,05% 1T21) e ao maior volume de dívida líquida entre os períodos comparados.

Lucro Líquido 1T22

Endividamento
(em R$ MM – Taesa com consolidação proporcional)

Dívida Líquida

Perfil de Amortização da Dívida*
4,6

4,3

4,2

3,9

3,8
7.470

7.556

8.025

5.441
Custo da dívida: 5,07% (real)
Prazo médio da dívida: 5,2 anos

7.973

6.392
1.694
Caixa
939

1.176

1.301
860

382
1T21

2T21

Dív.Líq./EBITDA Regulatório
Dívida Líquida

3T21

4T21

1T22

1T22

2022

CDI

2023

2024

Taxa Fixa
0,2%

2025

2026 2027-2044

Rating Corporativo
(escala nacional)

27,3%

Moody’s: Aaa.br
Fitch: AAA(bra)

*
72,5%
IPCA
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* Considera amortização da 9ª emissão (abril) e conclusão da 12ª emissão (maio) de debêntures da TAESA.

12ª emissão de Debêntures da TAESA
•

Volume de R$ 1,25 bilhão

•

Debêntures “Verdes” de infraestrutura (Lei 12.431)

•

ICVM 400 - participação do público em geral

•

3 séries:

R$ 2,1 bi
de demanda

Prêmio*
sobre NTN-B
(pontos percentuais)

1ª série (7 anos): R$ 630,8 MM a IPCA + 5,60%

0,09

2ª série (10 anos): R$ 300,4 MM a IPCA + 5,75%

0,22

3ª série (15 anos): R$ 318,8 MM a IPCA + 5,85%

0,21

17.530

94%

CPFs

alocado em
Pessoa Física

Maior emissão em volume ICVM 400 de 2022

Menor prêmio acima da NTN-B nos últimos 2 anos no setor elétrico
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* FONTE: Companhia

Empreendimentos concluídos
ESTE

Sant’Ana

Aimorés

Entrada em operação
parcial
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591 km

208 km

236 km

RAP total de R$ 123,6 MM

RAP total de R$ 87,4 MM

RAP total de R$ 67,1 MM

49,98% TAESA

50% TAESA

100% TAESA

Lote 22 – Leilão 013/2015 (2)

Lote 4 – Leilão 013/2015 (2)

Lote 12 – Leilão 004/2018

Liberado desde 09/02/2022

Liberado desde 06/05/2022

23% da RAP desde 28/03/2022

Empreendimentos concluídos
RAP de R$ 121 MM* para TAESA
neste ciclo
Saída da LT – SE Mesquita – ESTE

579 km de extensão*, passando
por três estados
Projetos com importância
estratégica e benefícios para o
SIN, como:
•

Transformadores do Compensador Síncrono
SE Livramento 3 – Sant’Ana

Atendimento ao fornecimento de
energia elétrica à Minas Gerais

•

Integração do potencial eólico do
estado do Rio Grande do Sul

•

Adequação do sistema de
transmissão no Sul da Bahia

Encabeçamento de Para-raio
Torre 132/2 – Aimorés

Torre 190/1 – Aimorés
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SE Alegrete 2 – Sant’Ana
* Considera apenas os trechos concluídos até o momento: ESTE, Aimorés e parte de Sant’Ana.

