
 

 

 

VDB F1 GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 

CNPJ 24.875.980/0001-34 

 

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (em R$ exceto quando mencionado em 

contrário) 

 

Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à 

apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021. A VDB F1 

Geração de Energia SA é uma Companhia anônima, sediada no Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 17º andar, parte, Centro - constituída em 17 de maio de 

2016. A Companhia tem por objeto a participação em Companhias cujos objetos sociais sejam as 

atividades de geração e comercialização de energia elétrica de origem e natureza eólica. 

 

 

 

 



 

Balanços patrimoniais  

 

 

 

 

                 

  

 

 

      Controladora      Consolidado 

    2021  2020   2021  2020 

Ativos Nota               

Circulante                 

Caixa e equivalentes de caixa 4 4.459   28.362   2.951.314   10.932.251 

Títulos e valores mobiliários 5 6.263.656   4.808.600   37.672.909   23.874.818 

Contas a receber 6 -   -  9.267.659   8.059.963 

Adiantamentos a fornecedores   -   -  3.612   1.641 

Despesas antecipadas   1.759   717  96.062   94.313 

Impostos a recuperar   80.332   6.286  278.549   198.702 

Dividendos a receber 18 1.650.254   475.597  -  - 

    8.000.460   5.319.562  50.270.105   43.161.688 

Não circulante        
      

Depósitos judiciais   -   -  3.739.602   1.437.828 

Investimentos em sociedades 

controladas 
7 187.833.455   183.962.062  -   - 

Imobilizado 8 -   -   350.821.614   367.609.516 

Intangíveis  -   -   17.245   - 

Direito de uso de arrendamento  -   -   6.681.505   6.098.479 

    187.833.455   183.962.062   361.259.966   375.145.823 

          
Total de ativos   195.833.915   189.281.624   411.530.071   418.307.511 

         
Passivo e patrimônio líquido                 

Circulante                 

   Contas a pagar 10 16.211   34.265  3.203.841   1.168.820 

Contas a pagar - partes 

relacionadas 
18 -   -   69.962   - 

Tributos a recolher 9 840   803  527.882   475.160 

Adiantamentos de clientes   -   -  21.058   15.325 

Empréstimos e financiamentos 11 -   -  22.785.575   17.559.372 

Dividendos a pagar 12.3 1.672.879   472.130  1.672.879   472.130 

Arrendamentos   -   -  1.063.265   878.387 

Provisão para IRPJ e CSLL 

correntes 
  131   1.395  519.663   486.587 

  1.690.061   508.593  29.864.125   21.055.782 

Não circulante              

Empréstimos e financiamentos 11 -   -  180.840.345   202.473.099 

Arrendamentos   -   -  6.408.451   5.770.845 

Provisão para IRPJ e CSLL 

diferidos 
 -   -  273.296   234.755 

    -   -  187.522.092   208.478.699 

Patrimônio líquido              

Capital social 12.1 158.721.803   158.721.803  158.721.803   158.721.803 

Reserva legal 12.2 2.322.757   1.970.572  2.322.757   1.970.572 

Dividendos adicionais propostos 12.4 33.099.294   28.080.656  33.099.294   28.080.656 

Total do patrimônio líquido   194.143.854   188.773.031   194.143.854   188.773.031 

         

Total do passivo e patrimônio líquido   195.833.915   189.281.624   411.530.071   418.307.511 



 

Demonstrações do resultado 
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      Controladora      Consolidado 
  2021  2020  2021  2020 

Receitas e custos operacionais Nota    
 

   
         

Receita líquida de vendas 13                   -                       -     50.821.626  48.147.328 

Custos das vendas 14                   -    
 

                  -     (25.386.910)  (22.943.643) 

Lucro bruto   -  -  25.434.716  25.203.686 

         
    

Despesas administrativas 15.1 (133.530)  (136.632)  (1.402.145)  (5.431.534) 

Participação nos lucros de 

controladas  
7 6.948.437  2.002.512 

 
                  -                       -    

Outras receitas operacionais 15.2 
                  -                       -     65.715  899.664 

Lucro operacional   6.814.907  1.865.880  24.098.286  20.671.816 

         
    

Despesas financeiras 16 (2.348)  (2.192)  (16.463.113)  (17.785.431) 

Receitas financeiras 16 231.143  124.227  1.435.822  825.682 

Resultado financeiro    228.795  122.035  (15.027.291)  (16.959.749) 

         
    

Lucro antes do imposto de renda e 

da contribuição social 
  

7.043.702  1.987.915  9.070.995  3.712.066 

         
    

IRPJ e CSLL - corrente 17                   -                       -     (1.988.751)  (1.856.380) 

IRPJ e CSLL - diferido 17                   -                       -     (38.542)  132.228 

Lucro líquido do exercício   7.043.702  1.987.915  7.043.702  1.987.915 

 

. 



Demonstrações do resultado abrangente 
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      Controladora      Consolidado 
  2021  2020  2021  2020 
         

Lucro líquido do exercício   7.043.702  1.987.915 
 

7.043.702  1.987.915 

(+/-) Outros resultados abrangentes                   -                        -                        -                        -    

Resultado abrangente do exercício 7.043.702 
 1.987.915   

7.043.702 
 1.987.915  
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
 
 

 

  Capital social   Reserva legal    

Dividendos 

adicionais propostos  

Lucros 

acumulados  

Total do patrimônio 

líquido 

                   

Saldo em 1º de janeiro de 2020    158.721.803         1.871.177           26.664.266                 -         187.257.246  

                  

Lucro líquido do exercício                  -                     -                         -     1.987.915           1.987.915  

Destinação do lucro líquido do exercício                                 -    

Reserva legal (Nota 12.2)                  -      99.395                       -            (99.395)                    -    

Dividendos a pagar (Nota 12.3)                  -                     -                         -     (472.130)            (472.130) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)                  -                     -               1.416.390      (1.416.390)                    -    

Saldo em 31 de dezembro de 2020    158.721.803         1.970.572           28.080.657                 -         188.773.031  

                   

Lucro líquido do exercício        
  7.043.702           7.043.702  

Destinação do lucro líquido do exercício             

Reserva legal (Nota 12.2)                  -      352.185                      -     (352.185)                    -    

Dividendos a pagar (Nota 12.3)                  -                     -                         -     (1.672.879)         (1.672.879) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)                  -                     -              5.018.637      (5.018.637)                    -    

                 

Saldo em 31 de dezembro de 2021    158.721.803         2.322.757           33.099.294                     -         194.143.854  

 

 

 



 

Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

 

 

  

  

Controladora  

 

 

Consolidado 
 2021  2020  2021  2020 
        

Fluxos de caixa das atividades operacionais    
 

   

Lucro líquido do exercício 7.043.702  1.987.915  7.043.702  1.987.918 

Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do 
caixa: 

   

 

   

Depreciação                -    
 

               -     16.941.785  16.079.572 

Provisão de juros sobre empréstimos                -    
 

               -     15.220.559  16.570.092 

Amortização ativos - direito de uso                -    
 

               -     490.027  384.818 

Juros sobre arrendamentos                -    
 

               -     765.366  633.627 

Rendimento de títulos e valores mobiliários (231.143)                 -  (1.411.251)                 - 

Imposto de renda e contribuição social diferido                -    
 

               -     38.542  (132.228) 

Imposto de renda e contribuição social corrente                -    
 -  1.988.751  1.856.379 

Resultado de equivalência patrimonial (6.948.437)  (2.002.512)                   -    
 

                 -    

Reversão de capex                -    
 

               -                      -    
 5.475.680 

 (135.878)  (14.597)  41.077.481  42.855.857 

Variações dos ativos e passivos operacionais  
  

 -   

Aplicações financeiras                -     9.922                 -     (3.112.382) 

Contas a receber de clientes                -    
 

               -     (1.207.697)  3.740.860 

Adiantamentos                -    
 1.466  (1.971)  77.998 

Despesas antecipadas (1.042)  (717)  (1.749)  50.466 

Tributos a recuperar (74.046)  (6.286)  (79.848)  (38.509) 

Depósitos e cauções                -    
 

               -     (2.301.774)  (1.423.367) 

Tributos a recolher 38  (353)  52.721  (182.308) 

Contas a pagar (18.054)  23.918  2.035.023  (1.962.808) 

Contas a pagar - partes relacionadas                -    
 

               -     69.962  (50.000) 

Outros passivos                -    
 

               -     5.734  (828.063) 

  (93.104)  27.950  (1.429.599)  (3.728.113) 

Caixa gerado pelas operações  
 

   
 

 
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.264)  (271)  (1.955.676)  (1.772.707) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (230.246)  13.082  37.692.206  37.355.038 
 

       
Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

 
   

Pagamentos na aquisição de imobilizado                -    
 

               -     (153.588)  (4.749.638) 

Pagamentos na aquisição de intangível                -    
 

               -     (17.540)  
                 -    

Dividendos recebidos 1.902.386  1.740.143                   -    
 

                 -    

Aplicações em títulos e valores mobiliários (6.161.938)                 -  (53.651.051)                 - 

Resgate de títulos e valores mobiliários 4.938.025                 -   41.264.212                  -  

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de 

investimentos 678.473  1.740.143  (12.557.967)  (4.749.638) 
    

 
   

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
 

   

Empréstimos obtidos                -    
 

               -              114.568  
 94.752 

Pagamento de empréstimos - principal                 -    
 

               -     (16.566.652)  (16.763.952) 

Pagamento de empréstimos - juros                -    
 

               -     (15.201.018)  (16.670.127) 

Dividendos pagos (472.130)  (1.753.858)  (472.130)  (1.753.858) 

Custos de transação de empréstimos                -    
 

               -     25.993  292.758 

Pagamento direito de uso do arrendamento                -    
 

               -     (1.015.936)  
                 -    

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (472.130)  (1.753.858)  (33.115.175)  (34.800.426) 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
(23.903)  (634)  (7.980.936)  (2.195.027) 

 

 

 

  

   

 

   

 

  

  

Controladora  

 

 

Consolidado 
 2021  2020  2021  2020 
        

Variação do caixa e equivalentes de caixa    
 

   



 

Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

 

No início do exercício 28.362  28.996  10.932.251  13.127.278 

No final do exercício 4.459  28.362  2.951.314  10.932.251 
 (23.903)  (634)  (7.980.936)  (2.195.027) 

        

Informações suplementares sobre transações que não envolvem 

caixa 
   

    

 -  -  -   
Reversão de capex                -    

 
               -                      -     5.475.680 

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e   passivo de 

arrendamento                -    
 

               -            1.073.054                    -    
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Notas explicativas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil. O texto integral 

das notas explicativas está ao dispor dos acionistas na sede da Companhia. 

 

Assinaturas: Diretores Luisa Soares Moreira e Thiago Trindade Linhares, Contador Ricardo Rosati- CRC SP 220213/0. 

 

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia 

em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 

individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 

 

 KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/O-6 F-RJ 

 

Hugo Hermes Blezer 

Contador CRC RJ-109093/O-5 

 


