
 

 

 

 

VAZANTE III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 21.784.307/0001-09 

 

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 III 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                                     1.498.410   869.459 

Títulos e valores mobiliários 5                                     7.918.538   15.882.880 

Contas a receber de clientes 6                                     4.463.588   7.768.619 

Contas a receber - partes relacionadas 18.1  40.235                                                  7.349 

Adiantamentos diversos  
                                           6.568   - 

Despesas antecipadas  
                                           1.758   1.387 

Tributos a recuperar                                           83.313   86.636 

                                     14.012.410   24.616.330 

Não circulante      
Imobilizado 8                                   99.600.800   103.801.725 

Direito de uso de arrendamento  
                                    1.752.357   1.691.886 

                                  101.353.157   105.493.611,00 

      
Total do ativo                                  115.365.567   130.109.941 

      
Passivo  

    

Circulante      
Contas a pagar 10                                        797.284   1.128.213 

Tributos a recolher                                         301.719   260.126 

Contas a pagar - parte relacionadas 18.2 
                                         10.624   - 

Empréstimos e financiamentos 11                                     4.797.229   5.024.939 

Arrendamento mercantil  
                                       208.099   206.515 

Provisão para IRPJ e CSLL 17                                        107.845   132.820 

Dividendos a pagar 12.2 
                                    1.161.228   - 

Adiantamentos de clientes  
  -   1.833.850 

                                        7.384.028   8.586.463,00 

Não circulante       
Contas a pagar - partes relacionadas 18.2                                                  -     348.965 

Empréstimos e financiamentos 11                                   72.377.193   76.382.708 

Arrendamento mercantil  
                                    1.471.003   1.460.753 

Provisão para IRPJ e CSLL 17                                        130.687   124.478 

                                      73.978.883   78.316.904,00 

Patrimônio líquido       
Capital social 12.1                                   30.274.502   43.274.502 

Reserva legal 12.3                                        244.469   - 

Dividendos adicionais propostos 12.4                                     3.483.685   - 

Prejuízos acumulados    -   (67.928) 

                                     34.002.656   43.206.574 

       
Total do passivo e patrimônio líquido                                  115.365.567   130.109.941 

 

. 
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Demonstrações dos resultados 
 

 

 
 Nota 2021  2020 

Receitas e custos operacionais   
 

 

Receita de vendas  13 17.592.525  16.312.932 

Custo das vendas 14 (6.523.735)  (6.906.715) 

        

Lucro bruto  
11.068.790  9.406.217 

    
 

 

Despesas operacionais   
 

 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 15.1 (326.605)  (1.279.641) 

Outras receitas operacionais 15.2 67.363  527.480 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquida e 

impostos 
 10.809.548 

 
8.654.056 

    
 

 

Despesas financeiras 16 (5.605.133)  (5.849.631) 

Receitas financeiras 16 464.467  288.800 

Resultado financeiro  (5.140.666)  (5.560.831) 

    
 

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  5.668.882  3.093.225 

    
 

 

 IR e CS correntes 17 (705.363)  (606.168) 

 IR e CS diferidos 17 (6.209)  4.680 

    
 

 

Lucro líquido do exercício  4.957.310  2.491.736 

 

 



 
 

 

 

Demonstrações dos resultados abrangentes  

 

 

  
2021 

 
2020 

Lucro líquidodo exercício   4.957.310   2.491.736 

Outros resultados abrangentes   -   - 

Total dos resultados abrangentes do exercício   4.957.310   2.491.736 
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 

 

  Capital social   Reserva 

Legal 
 

 

Dividendos 

adicionais 

propostos 

 Lucros (prejuízos) 

acumulados 
  Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 43.274.502   -  -  (2.559.664)   40.714.838 
             

             
Lucro líquido do exercício  -   -  -  2.491.736   2.491.736 

                  

Saldos em 31 de dezembro de 2020 43.274.502   -  -  (67.928)   43.206.574 
             

Redução de capital (Nota 12.1)  (13.000.000)   -  -  -   (13.000.000) 

Lucro líquido do exercício  -   -  -  4.957.310   4.957.310 

Destinação do lucro:             

 . Reserva legal (Nota 12.3)  -   244.469  -  (244.469)   - 

 . Dividendos a pagar (Nota 12.2)  -   -  -  (1.161.228)   (1.161.228) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 

12.4)  -   -  3.483.685  (3.483.685)   - 

                 

Saldos em 31 de dezembro de 2021 30.274.502   244.469  3.483.685  -   34.002.656 
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Demonstrações dos fluxos de caixa 
 

 

 

  

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do exercício  4.957.310   2.491.736 

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

. Depreciação  4.733.323   5.117.780 

. Amortização do direito de uso  68.398  62.667 

. Provisão de juros BNDES  5.312.812   5.607.693 

. Juros de arrendamento mercantil  179.574  168.625 

. Baixa de Imobilizado  -  2.569.426 

. Rendimentos de títulos e valores mobiliários  (455.162)  - 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  6.209  (4.680) 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  705.363  606.168 

   15.507.828  16.619.415 

Variações dos ativos e passivos operacionais  
   

. Aplicações financeiras                                    -     (5.474.972) 

. Contas a receber de clientes  3.305.031  (3.508.694 

. Contas a receber - partes relacionadas  (32.886)  (7.349) 

. Despesas antecipadas  (372)  52.254 

. Tributos a recuperar  3.323  (2.228) 

. Adiantamentos  (1.840.418)  2.035.806 

. Tributos a recolher  41.593  (12.992) 

. Contas a pagar   (330.929)  836.242 

. Contas a pagar - Parte relacionadas  (338.341)                                           -    

. Provisão para IRPJ e CSLL                                    -     (672.011) 

. Outros  
 

                                

(296.609)     
(428.014) 

 
 510.392  (7.181.958) 

Gerado pelas operações:  
   

. IRPJ e CSLL pagos  (730.338)                                           -    

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 15.287.882  9.437.457 

        

Fluxo de caixa das atividades de investimentos       

. Aplicações em títulos e valores mobiliários  (19.171.992)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  27.591.496                                           -    

. Aquisição de imobilizado  (532.399)  (512.049) 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimento  7.887.106  (512.049) 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos       
 

 
                                               

. Redução de capital social  (13.000.000)  - 

. Liquidação de Principal Empréstimos  (4.286.032)  (4.019.039) 

. Liquidação de Juros Empréstimos  (5.287.987)  (5.646.462) 

. Custos de transação de empréstimos  27.982  (116.262) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (22.546.037)  (9.781.763) 

        

Aumento do caixa e equivalentes de caixa  628.951  (856.355) 

        

Variação do caixa e equivalentes de caixa        

No início do exercício  869.459  1.725.814 

No final do exercício  1.498.410  869.459 

   628.951  (856.355) 
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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 

 


