
 

 

 

 

VAZANTE II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 21.784.311/0001-69 

 

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 II 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.  
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Balanços patrimoniais  
 

Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.1.01.00.00 1.498.699  861.282 

Títulos e valores mobiliários 5 1.1.01.02.02 7.488.885  13.349.334 

Contas a receber de clientes 6 1.1.02.01.00 5.027.963  7.709.182 

Contas a receber – partes relacionadas 17.1  523.375  - 

Tributos a recuperar  1.1.06.00.00 19.664  61.548 

Despesas antecipadas  1.1.07.00.00 1.759  1.387 

    14.560.345  21.982.732 

      

Não circulante      
Imobilizado 7 1.2.03.00.00 101.670.961  105.860.902 

Direito de uso de arrendamento  1.2.03.28.00 2.453.299  2.368.641 

   104.124.260  108.229.543 

      

Total do ativo   118.684.606  130.212.275 

      

      

Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      

Contas a pagar 9 2.1.02.00.00 654.251  1.055.156 

Tributos a recolher 8 2.1.03.00.00 268.347  218.571 

Contas a pagar - parte relacionada 17.2  10.629  348.965 

Empréstimos e financiamentos 10 2.1.12.00.00 4.797.229  5.024.939 

Arrendamento mercantil   2.1.11.01.00 291.339  289.121 

Provisão para IRPJ e CSLL  2.1.03.02.01.200367 117.416  134.302 

Dividendos a pagar 11.2 2.1.10.01.00 1.112.845  - 

Adiantamentos de clientes  2.1.04.01.01.200054 -  1.637.152 

   7.252.056  8.708.206 

Não circulante      
Empréstimos e financiamentos 10 2.2.01.01.00 72.377.201  76.382.716 

Arrendamento mercantil  2.2.04.00.00 2.082.216  2.059.562 

Provisão para IRPJ e CSLL 16  149.850  137.825 

     74.609.267  78.580.103 

        

Patrimônio líquido       

Capital social 11.1 2.3.01.00.00 33.250.465  43.250.465 

Reserva de legal 11.3 2.3.03.01.01 234.283  - 

Dividendos adicionais propostos 11.4 2.3.03.01.02 3.338.535  - 

Prejuízos acumulados   2.3.04.00.00 -  (326.499) 

    36.823.283  42.923.966 

       
Total do passivo e patrimônio 

líquido   118.684.606  130.212.275 
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Demonstrações dos resultados 
 
 

 
 

 

 Nota  2021  2020 

      
Receitas e custos operacionais   

 
 

 

Receita de vendas  12  17.794.044  16.588.637 

Custo das vendas 13  (6.573.752)  (6.995.553) 

         

Lucro bruto   11.220.292  9.593.083 

    
 

 
 

Despesas operacionais   
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14.1  (285.640)  (510.095) 

Outras receitas operacionais 14.2  66.636  207.111 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras    11.001.289  9.290.099 

    
 

 
 

Despesas financeiras 15  (5.677.068)  (5.913.233) 

Receitas financeiras 15  375.124  183.946 

Resultado financeiro    (5.301.944)  (5.729.288) 

    
 

 
 

Lucro/ antes do imposto de renda e da contribuição social   5.699.346  3.560.813 

    
 

 
 

 IR e CS correntes 16  (675.157)  (571.967) 

 IR e CS diferidos 16  (12.025)  (3.135) 

    
 

 
 

Lucro líquido do exercício   5.012.163  2.985.709 
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Demonstrações dos resultados abrangentes  

 

 

 
2021 

 
2020 

Lucro líquido do exercício   5.012.163   2.985.709 

   
Outros resultados abrangentes   -   - 

Total dos resultados abrangentes do exercício 5.012.163  2.985.709 

 

 



 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio 

líquido  

 
 

 
 

 

 Capital 

social 
  Reserva 

Legal 
 

 

Dividendos 

adicionais 

propostos 

 
Lucros 

(prejuízos) 

acumulados 

  Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  43.250.465   -  -  (3.312.208)   39.938.257 

             
Lucro líquido do exercício  -   -  -  2.985.709   2.985.709 

                  

Saldos em 31 de dezembro de 2020  43.250.465   -  -  (326.498)   42.923.966 

             
Redução de capital (Nota 11.1)  (10.000.000)   -  -  -   (10.000.000) 

Lucro líquido do exercício  -   -  -  5.012.163   5.012.163 

Destinação do lucro:             

 . Reserva legal (Nota 11.3)  -   234.283  -  (234.283)   - 

 . Dividendos a pagar Nota 11.2)  -   -  -  (1.112.845)   (1.112.845) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)  -   -  3.338.536  (3.338.536)   - 

                
Saldos em 31 de dezembro de 2021  33.250.465   234.283  3.338.536  -   36.823.283 
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Demonstrações dos fluxos de caixa 
 

 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

 2021  2020 
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social  5.012.163   2.985.709 

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

. Depreciação  4.830.385   5.223.021 

. Amortização ativos - direito de uso  95.757  87.733 

. Provisão de juros BNDES  5.312.812   5.607.693 

. Juros de arrendamento  251.404  236.075 

. Baixa de ativo imobilizado  -  2.422.039 

. Rendimentos de títulos e valores mobiliários  (371.911)  - 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  12.025  3.135 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  675.157  571.967 

   15.817.792  17.137.372 

Variações dos ativos e passivos operacionais  
   

. Aplicações financeiras  -  (6.097.334) 

. Contas a receber de clientes  2.681.219  (3.286.770) 

. Contas a receber - partes relacionadas  (523.375)  - 

. Adiantamentos diversos  (1.637.152)  1.915.717 

. Despesas antecipadas  (372)  52.254 

. Tributos a recuperar  41.883  (1.767) 

. Tributos a recolher  49.776  (4.066) 

. Contas a pagar   (400.905)  824.821 

. Contas a pagar com partes relacionadas  (338.336)  - 

. Provisão para IRPJ e CSLL  -  (623.807) 

. Outros  -  (588.388) 
 

 (127.262)  (7.809.339) 

Gerado pelas operações:     

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (692.043)  - 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  14.998.487  9.328.034 

     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
    

. Aplicações em títulos e valores mobiliários  (16.192.638)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  22.424.997  - 

. Aquisição de imobilizado  (640.445)  (413.018) 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimento  5.591.915  (413.018) 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos       

- Pagamento de direitos de uso de arrendamentos  (406.950)  - 

. Redução de capital  (10.000.000)  - 

. Pagamento de empréstimos - principal  (4.286.032)  (4.019.039) 

. Pagamento de juros empréstimos  (5.287.985)  (5.646.462) 

. Custos de transação de empréstimos  27.982  (116.254) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (19.952.985)  (9.781.755) 

        

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  637.417  (866.738) 

        

Variação do caixa e equivalentes de caixa        

No início do exercício  861.282  1.728.020 

No final do exercício  1.498.699  861.282 

   637.417  (866.738) 
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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 

 


