
 

 

 

VAZANTE I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 21.784.326/0001-27 

 

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 

Vazante I Energias Renováveis S.A. é uma Companhia anônima de capital fechado, sediada no 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso 52, 18° Andar, Centro, 

constituída em 30 de Janeiro de 2015. A Companhia tem por objeto social o desenvolvimento, 

execução, implementação, operação, manutenção e exploração comercial de projetos de geração 

de energia solar fotovoltaica.. 

 
 



 

 

 

 

Balanços patrimoniais 

 

 
Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 4  1.521.821  883.617 

Títulos e valores mobiliários  5  4.753.687  12.537.821 

Contas a receber de clientes 6  6.185.233  11.139.128 

Contas a receber - partes relacionadas 18  -  697.930 

Tributos a recuperar 7  10.277  426.530 

Adiantamentos diversos   77.670  - 

Despesas antecipadas   1.759  1.387 

    12.550.447  25.686.413 

      
Não circulante      
Imobilizado 8  103.997.003  104.551.436 

Direito de uso de arrendamento   2.776.343  2.679.591 

   106.773.346  107.231.027 

      
Total do ativo   119.323.792  132.917.440 

      

      
Passivo      
Circulante      
Contas a pagar 10  894.891  1.541.846 

Contas a pagar - partes relacionadas 18  549.197  - 

Tributos a recolher 9  303.445  232.192 

Empréstimos e financiamentos 11  4.917.626  5.089.433 

Dividendos a pagar 12.2  1.214.657  1.238 

Arrendamento mercantil   332.959  330.424 

Provisão para IRPJ e CSLL   100.577  135.932 

Adiantamentos de clientes   538.567  3.038.075 

     8.851.919  10.369.140 

Não circulante       
Empréstimos e financiamentos 11  72.278.122  76.299.994 

Arrendamento mercantil    2.352.489  2.327.128 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos 17  170.817  146.708 

     74.801.428  78.773.830 

         
Patrimônio Líquido       
Capital social 12.1  31.770.496  43.770.496 

Reserva legal 12.3  255.978  261 

Dividendos adicionais propostos 12.4  3.643.972  3.713 

    35.670.446  43.774.470 

       
Total do passivo e patrimônio 

líquido   119.323.792  132.917.440 

 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados 
 

 Nota 2021  2020 

      
Receitas e custos operacionais   

 
 

 

Receita de vendas  13 1 18.158.614  16.675.757 

Custo das vendas 14 2 (6.478.334)  (6.921.354) 

         

Lucro bruto   11.680.280  9.754.403 

    
 

 
 

Despesas operacionais   
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 15.1 3 (574.609)  (604.771) 

Outras receitas operacionais 15.2 # 169.956  131.628 

Resultado antes do resultado financeiro   11.275.628  9.281.261 

    
 

 
 

Despesas financeiras 16 6 (5.817.948)  (6.013.292) 

Receitas financeiras 16 7 345.698  131.629 

Resultado financeiro    (5.472.250)  (5.881.663) 

    
 

 
 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social   5.803.377  3.399.598 

    
 

 
 

 IR e CS correntes 17 8 (664.922)  (554.954) 

 IR e CS diferidos 17 9 (24.109)  (4.990) 

    
 

 
 

Lucro líquido do exercício   5.114.346  2.839.654 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados abrangentes  

 

 

 

2021 

 
2020 

Lucro líquido do exercício   5.114.346   2.839.654 

     Outros resultados abrangentes   -   - 

Total dos resultados abrangentes do exercício  5.114.346  2.839.654 

 
 

 



 
 

 

 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 
 

 
 

 Nota Capital social  Reserva Legal  

Dividendos 

adicionais 

propostos  

Prejuízos 

acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020  43.770.496  -  -  (2.834.442)  40.936.054 

           
Lucro do exercício  -  -  -  2.839.654  2.839.654 

Destinação do lucro           

. Reserva legal 12.3 -  261  -  (261)  - 

. Dividendos a pagar 12.2 -  -  -  (1.238)  (1.238) 

. Dividendos adicionais propostos 12.4 -  -  3.713  (3.713)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020  43.770.496  261  3.713  -  43.774.470 

           
Redução de capital 12.1 (12.000.000)  -  -  -  (12.000.000) 

Lucro do exercício  -  -  -  5.114.346  5.114.346 

Pagamento de dividendos  -  -  (3.713)  -  (3.713) 

Destinação do lucro            
. Reserva legal 12.3 -  255.717  -  (255.717)  - 

. Dividendos a pagar 12.2 -  -  -  (1.214.657)  (1.214.657) 

. Dividendos adicionais propostos 12.4 -  -  3.643.972  (3.643.972)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2021  31.770.496  255.978  3.643.972  -  35.670.446 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa  

 

   2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais         

Lucro líquido do exercício   5.114.346   2.839.653 

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

. Depreciação   4.869.772   5.136.849 

. Amortização Direito de Uso   109.437   100.267 

. Provisão de juros empréstimos   5.405.239   5.671.938 

. Juros sobre arrendamentos    287.319   270.470 

. Baixa de ativo imobilizado  -  5.331.937 

. Rendimento de títulos e valores mobiliários  (341.743)  - 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos   24.109   4.990 

. Imposto de renda e contribuição social corrente   664.922   554.954 

    16.133.402   19.911.058 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais         

. Aplicações financeiras   -   (6.917.953) 

. Contas a receber de clientes   4.953.896   (6.537.906) 

. Contas a receber - partes relacionadas   697.930   9.873.834 

. Adiantamentos diversos   (2.577.178)   3.358.355 

. Despesas antecipadas   (372)   52.254 

. Tributos a recuperar   416.253   (3.442) 

. Tributos a recolher   71.253   (1.702) 

. Contas a pagar    (646.955)   1.378.087 

. Contas a pagar - Parte relacionadas   549.197   (9.873.834) 

. Provisão para IRPJ e CSLL   -   (598.429) 

. Outros    (465.614)   (673.653) 

    2.998.410   (9.944.388) 

Gerado pelas operações:         

. Imposto de renda e contribuição social pagos   (700.278)   - 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais   18.431.533   9.966.669 

          

Fluxo de caixa das atividades de investimentos         

. Pagamento de aquisição de imobilizado   (4.315.340)   (994.090) 

. Aplicações em títulos e valores mobiliários  (15.626.553)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  23.752.431  - 

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento   3.810.539   (994.089) 

          

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos         

. Redução de capital   (12.000.000)   - 

. Pagamento de Dividendos   (4.950)   - 

. Pagamento de empréstimos - Principal   (4.345.722)   (4.056.571) 

. Pagamento de Juros Empréstimos   (5.379.944)   (5.706.921) 

. Custos de transação de empréstimos   126.747   (73.147) 

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento   (21.603.869)   (9.836.639) 

          

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa   638.204   (864.059) 

          

Variação do caixa e equivalentes de caixa          

No início do exercício   883.617   1.747.676 

No final do exercício   1.521.821   883.617 

    638.204   (864.059) 



 

 
 

 

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 

 


