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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.

Aviso Legal
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Agenda Sustentabilidade - Segurança
Compromisso contínuo com a segurança

Nov/2020

• Inclusão de pauta fixa de 
Segurança em reuniões de 
Diretoria

Abr/2021

• Implantação do 
Comitê de 
Segurança na 
TAESA

Jul/2021

• Implantação do Comitê 
de Segurança nas 
subsidiárias

Dez/2021
• Lançamento do 

sistema de 
monitoramento por 
câmeras

• Lançamento do app 
“Observação de 
Segurança”

Out/2021

• 1ª apuração de 
fornecedores para 
o Selo de 
Segurança

Conscientização da pauta por meio de 
debates e campanhas internas

Intensificação do valor de Segurança além 
do ambiente corporativo: fornecedores, 
famílias, parceiros, sociedade

Tema Segurança em todos os 
treinamentos

Zero acidente com afastamento1

Segurança: um valor vital na TAESA

(1) equipe própria3



Agenda Sustentabilidade - Segurança
Compromisso contínuo com a segurança

(1) equipe própria

Sistema de monitoramento 
por câmeras

App – Observação de 
Segurança
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Retorno aos Acionistas

5 (1) Valorização da TAEE11 (R$ 36,40) + proventos pagos em 2021 por Unit (R$ 4,50).

33,3 40,9

2020 2021

+23%

1,1 1,6

20212020

+40%

3,21 4,50

2020 2021

R$ 1,29

9,6 12,4

2020 2021

+29%

Proventos Pagos
R$ bi

Dividend Yield
% Total Share Return1

R$

Proventos / Unit
R$

jul/21dez/20 set/21mar/21 mai/21 nov/21 dez/21

TAEE11 IEE IBOV
2ª maior valorização do IEE:  Apenas 3 dos 21 ativos 

do IEE tiveram desempenho positivo em 2021

-8%
-12%

+9%
R$ 36,4

R$ 33,3



82,5%80,9%

Resultado Regulatório

382,9
550,9

4T20 4T21

+43,8%

Receita Líquida
(em R$ MM – Taesa consolidado)

74,9%
81,1%

Margem EBITDA

EBITDA
(em R$ MM – Taesa consolidado)

286,9
447,0

4T20 4T21

+55,8%

Lucro Líquido
(em R$ MM – Taesa consolidado)

78,6
105,5

4T20 4T21

+34,3%

Desempenho Operacional 
(em %)

Índice de Disponibilidade

1.524,8
1.837,1

20212020

+20,5%

1.234,0
1.515,8

2020 2021

+22,8%

640,9
517,2

20212020

-19,3%

99,88 99,86

2020 2021

-0,02pp

1,34
1,02

2020 2021

-0,32pp

Parcela Variável
(PV/RAP)
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Lucro Líquido Regulatório
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(em R$ MM)

• Aumento na Receita Anual Permitida motivado pelo reajuste inflacionário do novo ciclo da RAP 2021-2022 (R$ 635 MM)
e pela entrada em operação de Janaúba em 1º de setembro de 2021, compensado em parte pela queda de 50% de
algumas concessões (-R$ 298 MM).

• Resultado da Equivalência Patrimonial afetado negativamente basicamente pelas maiores despesas financeiras relativas
a 1ª emissão de debêntures de Ivaí como resultado da alta do IPCA.

• Aumento das despesas financeiras líquidas (resultado financeiro) devido ao aumento do IPCA (10,06% em 2021 x
4,52% em 2020) e CDI (4,39% em 2021 x 2,75% em 2020) e ao maior volume de dívida líquida.

640,9
517,2

311,4

29,6 32,0

334,7 38,8

Δ Outros Efeitos 
no EBITDA

Lucro Líquido 2020 Δ Equivalência 
Patrimonial

Δ Resultado 
Fin. Líquido

Δ Receita Anual 
Permitida

(RAP)

Outros Lucro Líquido 2021

-19,3%
(-123,7)



Lucro Líquido IFRS
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(em R$ MM)

2.262,9 2.213,7
208,6 149,9 149,5

205,0
334,6 17,7

Lucro Líquido 2020 Δ Receita de 
Remuneração do 
Ativo Contratual

Δ Receita de 
Correção 

Monetária do 
Ativo Contratual

Δ Receita de O&M Δ Margem de 
Implementação 
de Infraestrutura

Δ Resultado 
Financeiro Líquido

Outros Lucro Líquido 2021

-2,2%
(-49,2)

• Aumento da receita de correção monetária em função da aceleração do IGP-M no primeiro semestre de 2021 e do maior
IPCA registrado entre os períodos comparados.

• 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.

• Redução da margem de implementação de infraestrutura por conta de menores investimentos nos empreendimentos,
uma vez que os projetos se aproximam de sua conclusão.

• Aumento das despesas financeiras líquidas (resultado financeiro) devido ao aumento do IPCA (10,06% em 2021 x
4,52% em 2020) e CDI (4,39% em 2021 x 2,75% em 2020) e ao maior volume de dívida líquida.



3,8 3,9

4,6
4,3 4,2

Endividamento
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6.214 6.392
7.470 7.556 8.025

1T214T20 2T21 4T213T21

Dív.Líq./EBITDA Regulatório

Dívida Líquida

857 927 1.084
570

1.086

3.972

2023 20262022 2024 2025

612

4T21

Caixa

Custo da dívida: 4,77% (real)
Prazo médio da dívida: 5,1 anos

Dívida Líquida Perfil de Amortização da Dívida e Caixa 

2027-2044 

Rating Corporativo
(escala nacional)

Moody’s: Aaa.br
Fitch: AAA(bra)

(em R$ MM – Taesa com consolidação proporcional)

71,2%

28,6%

IPCA

CDI
0,2%

Taxa Fixa



Leilão de Transmissão 02/2021

Extensão

R$ 1,75 bi

67%

64%

CAPEX

363 km

R$ 130 MMRAP

60%

Vitória no Lote 1, o 
maior lote do leilão

% sobre total 
do leilão

60%

Lote 5

Lote 3

Ananaí
(lote 1)

Lote 2

Lote 4

CAPEX

Terceiro colocado nos 
lotes 3 e 4 do leilão

10

363 km
circuito duplo
500 kV

PR

SP



Investor Day
4 horas de conteúdo totalmente ao vivo

3 mil inscrições, com 1.900 acessos na 
plataforma e quase 1 mil acessos online 
simultaneamente

Mais de 3 mil visualizações no YouTube

Agenda interativa e dinâmica:
• Abertura – Cadeia de Valor da TAESA
• Salas de workshops (TAESA Talks)
• Conversa com economista
• Bate-papo com 7 influenciadores digitais
• Apresentação do CEO sobre estratégia

E uma Biblioteca Virtual com diversos vídeos 
educativos.

REPLAY no Site de RI:

11

316 473

2020 2021

+50%

Qtd. 
Acionistas mil

https://ri.taesa.com.br/investor-day-landing_page/


Proposta da Administração sobre a Destinação do 
Resultado de 2021
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741
589

759

1.011

757
932

608

960

651

1.106

1.552

2011 2012 2013 20162014 201820172015 2019 2020 2021

Conselho de Administração aprova destinação 
do resultado de 2021, propondo distribuição de 

R$ 800,3 milhões 
a título de dividendos complementares. 

Equivalente a:

R$ 2,32 / Unit (TAEE11)

Data-base: 9 de maio de 2022
Data-ex: 10 de maio de 2022

Pagamento: até 31 de dezembro de 2022

Proposta de Administração para Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada 
em 28 de abril de 2022

Histórico de proventos pagos
(em R$ MM)
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