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Relatório de revisão sobre as demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas 
individuais e consolidadas 

Aos Administradores e Acionistas 
Votorantim Geração de Energia S.A. 

Introdução 

Revisamos o balanço patrimonial intermediário condensado da Votorantim Geração de Energia S.A. (a 
"Companhia"), em 31 de março de 2021, e as respectivas demonstrações intermediárias condensadas do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
período de três meses findo nessa data, bem como o balanço patrimonial consolidado intermediário 
condensado da Votorantim Geração de Energia S.A. e suas controladas ("Consolidado") em 31 de março 
de 2021, e as respectivas demonstrações consolidadas intermediárias condensadas do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três 
meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas 
explicativas. 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação dessas demonstrações 
financeiras intermediárias individuais e consolidadas condensadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - 
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias 
condensadas com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão 

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 
intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da 
Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de 
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação 
de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, 
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião 
de auditoria. 
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Conclusão 

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas acima referidas não estão elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e 
com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). 

Enfase 

Partes relacionadas 

Chamamos a atenção para a Nota 9 às demonstrações financeiras intermediárias condensadas, que 
descreve que a Companhia mantém saldos e operações comerciais em montantes significativos com partes 
relacionadas nas condições nela descritas. Desta forma, as demonstrações financeiras intermediárias 
condensadas devem ser analisadas neste contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a este 
assunto. 

São Paulo, 4 de maio de 2021 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 

Carlos Eduardo Guaraná Mendonça 
Contador CRC 1SP196994/O-2 
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Nota 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020 Nota 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 154.056        159.824        247.648        229.469        Fornecedores 14 3.330            3.367            261.613        375.600        

Contas a receber de clientes 8 1.351            3.131            283.324        400.046        Salários e encargos sociais 4.772            11.205          12.434          27.145          

Tributos a recuperar 1.988            1.643            6.938            7.186            Tributos a recolher 636              923              15.343          8.839            

Dividendos a receber 9 174.494        174.494        174.041        174.041        Dividendos a pagar 9 100.941        100.941        100.941        100.941        

Contratos futuros de energia 10                                       22.573          49.293          Arrendamentos 13 (b) 1.764            1.699            2.675            3.100            

Outros ativos 703              779              1.074            1.495            Outros passivos 89                139              8.933            8.611            

332.592        339.871        735.598        861.530        111.532        118.274        401.939        524.236        

DIV PAGAR

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Provisões 16                                       1.273            1.268            

Tributos a recuperar                                       815              430              Imposto de renda e contribuição social diferidos 15 (b) 42.836          41.220          45.146          48.025          

Contratos futuros de energia 10                    8.710            8.602            Arrendamentos 13 (b) 1.708            2.220            2.161            2.497            

Outros ativos 223              244              676              244              Outros passivos 7.984            7.101            24.112          20.915          

52.528          50.541          72.692          72.705          

223              244              10.201          9.276            

Total do passivo 164.060        168.815        474.631        596.941        

Patrimônio líquido 17

Investimentos 11 3.196.225     3.140.489     3.056.500     2.999.758     Capital social 2.430.448     2.430.448     2.430.448     2.430.448     

Imobilizado 12                                       32.729          33.517          Reservas de lucros 1.198.852     1.198.852     1.198.852     1.198.852     

Intangível 256              270              3.574            3.365            Ajustes de avaliação patrimonial (317.212)       (313.459)       (317.212)       (313.459)       

Direito de uso sobre contratos de arrendamentos 13 (a) 3.328            3.782            4.593            5.336            Lucros acumulados 56.476          56.476          

3.200.032     3.144.785     3.107.597     3.051.252     Total do patrimônio líquido 3.368.564     3.315.841     3.368.564     3.315.841     

Total do ativo 3.532.624     3.484.656     3.843.195     3.912.782     Total do passivo e patrimônio líquido 3.532.624     3.484.656     3.843.195     3.912.782     

ConsolidadoControladora Consolidado Controladora
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Controladora Consolidado

Nota

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Receita líquida da venda de energia e dos serviços prestados 18 8.396            7.916            777.331         912.216         

Custo de compra de energia e dos serviços prestados 19 (7.414)           (6.767)           (725.127)        (907.082)        

Lucro bruto 982               1.149            52.204          5.134            

Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas 19 (2.905)           (2.358)           (25.459)         (21.503)         

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20                                   (27.354)         69.040          

(2.905)           (2.358)           (52.813)         47.537          

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações societárias e do 

resultado financeiro (1.923)           (1.209)           (609)              52.671          

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 11 59.489          80.005          60.495          46.139          

Resultado financeiro líquido 21

Receitas financeiras 769               608               1.279            9.084            

Despesas financeiras (243)              (280)              (2.372)           (11.208)         

526               328               (1.093)           (2.124)           

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 58.092          79.124          58.793          96.686          

Imposto de renda e contribuição social 15 (a)

Correntes                                   (5.196)           (134)              

Diferidos (1.616)           654               2.879            (16.774)         

Lucro líquido do trimestre 56.476          79.778          56.476          79.778          
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Nota Controladora e Consolidado

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Lucro líquido do trimestre 56.476             79.778             

Instrumentos financeiros derivativos, líquido dos efeitos tributários 11 (b) (3.117)              (30.537)            

Perda em ganho de participação reflexa 11 (b) (636)                 

Total do resultado abrangente do trimestre 52.723             49.241             

Outros componentes do resultado abrangente do trimestre a serem 

posteriormente reclassificados para o resultado

Outros componentes do resultado abrangente do trimestre que não 

serão posteriormente reclassificados para o resultado
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Capital social Legal Retenção

Lucros 

acumulados

Ajustes de 

avaliação 

patrimonial

Patrimônio 

líquido

Em 1º de janeiro de 2020 2.430.448              28.699             768.604                (102.640)            3.125.111            

Lucro líquido do trimestre 79.778             79.778                 

Resultado abrangente do trimestre (30.537)              (30.537)                

Total resultado abrangente do trimestre                                                                     79.778             (30.537)              49.241                 

Em 31 de março de 2020 2.430.448              28.699             768.604                79.778             (133.177)            3.174.352            

Em 1º de janeiro de 2021 2.430.448              49.950             1.148.902                                (313.459)            3.315.841            

Lucro líquido do trimestre 56.476             56.476                 

Resultado abrangente do trimestre (3.753)                (3.753)                 

Total resultado abrangente do trimestre                                                                     56.476             (3.753)                52.723                 

Em 31 de março de 2021 2.430.448              49.950             1.148.902             56.476             (317.212)            3.368.564            

Reservas de lucros



Votorantim Geração de Energia S.A.                                                 
Demonstração intermediária condensada dos fluxos de caixa 

Trimestres findos em 31 de março 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. 
9 de 29 

 

 Controladora Consolidado

Nota

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 58.092          79.124          58.793          96.686          

                

Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa                 

Equivalência patrimonial 11 (a) (59.489)         (80.005)         (60.495)         (46.139)         

Contratos futuros de energia 10                 26.612          (64.736)         

Depreciação e amortização 19 468               454               1.434            1.286            

Ajuste a valor presente de contratos de arrendamento 13 (b) 65                97                102               176               

Reversão de provisão para perda de crédito esperada 8 (a)                 (20)                               

Atualização monetária sobre provisões 16 (a)                 5                  14                

(864)              (330)              26.431          (12.713)         

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber de clientes 1.780            (1.530)           116.742        87.467          

Tributos a recuperar (345)              (95)               (137)              24                

Demais créditos e outros ativos 97                128               (11)                4.450            

Acréscimo (decréscimo) em passivos

Fornecedores (37)               (145)              (113.987)       (18.855)         

Salários e encargos sociais (6.433)           (3.574)           (14.711)         (8.690)           

Tributos a recolher (287)              (214)              5.407            (914)              

Partes relacionadas                                 (30.495)         

Demais obrigações e outros passivos 833               498               3.519            (2.754)           

Caixa proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (5.256)           (5.262)           23.253          17.520          

Imposto de renda e contribuição social pagos                 (103)              (4.099)           (1.419)           

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (5.256)           (5.365)           19.154          16.101          

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de imobilizado 12 (a)                                 (112)              (76)               

Recebimento de dividendos                 5.369                            4.013            

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento                 5.369            (112)              3.937            

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Liquidação de arrendamentos 13 (b) (512)              (512)              (863)              (863)              

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (512)              (512)              (863)              (863)              

Acréscimo (decréscimo)  em caixa e equivalentes de caixa (5.768)           (508)              18.179          19.175          

Caixa e equivalentes de caixa no início do trimestre 159.824        62.150          229.469        101.499        

Caixa e equivalentes de caixa no fim do trimestre 154.056        61.642          247.648        120.674        
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1 Considerações gerais 
 
A Votorantim Geração de Energia S.A. ("Companhia” ou “VGE") e suas controladas, têm por objetivo a 
implantação, exploração, operação e manutenção de empreendimentos voltados à geração de energia, 
prestação de serviços de operação e manutenção relacionados à comercialização de energia elétrica, bem como 
realização de estudos e projetos relacionados ao dimensionamento e desenvolvimento de empreendimentos 
energéticos. 
 
No primeiro trimestre de 2021 não houve alterações no contexto operacional incluído nas demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2020. 
 
Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: 
 

• Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”); 

• Ambiente de Contratação Livre (“ACL”); 

• Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”). 
 

1.1 Principais eventos ocorridos durante o primeiro trimestre de 2021  
 

(a) GSF (Generation Scaling Factor)  

 
Conforme divulgado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 (Nota 1.1 (f)), a Companhia acompanha o processo de regulamentação da Lei nº 14.052, 
publicada em 09 de setembro de 2020, a qual estabelece novas condições para a repactuação do risco hidrológico 
de geração de energia elétrica, prevendo a compensação das geradoras por meio de extensão de prazo de 
concessão de suas outorgas em razão da ocorrência de riscos não hidrológicos que influenciaram de forma 
negativa o GSF após 2012. 
 
Em 1º de março de 2021 a CCEE apresentou os cálculos de extensão das outorgas das usinas que aderirem à 
repactuação do risco hidrológico do Ambiente de Contratação Livre (ACL) e encaminhou à ANEEL para análise e 
aprovação, que deveria ocorrer num prazo de até 30 dias (expectativa para 30 de março de 2021). No entanto, 
tal homologação não ocorreu nesse prazo devido a recursos pleiteados por algumas usinas junto a ANEEL, para 
que fossem incluídas novas condições para a repactuação do risco hidrológico relacionados ao Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR). Como consequência, a ANEEL solicitou que a CCEE recalculasse os valores do GSF 
para nova rodada de análise e aprovação. Os pedidos das usinas estão pendentes de uma validação quanto à sua 
legalidade e até o momento o tema ainda não foi definido.  
 
Diante disso e considerando que os valores divulgados pela CCEE estão sujeitos à alteração, a Administração da 
VGE aguarda a definição do tema e os cálculos finais para apreciação e deliberação pelos órgãos de governança 
das investidas que detém as usinas, através da participação indireta em suas investidas Pollarix, CBA Energia e 
VTRM (CESP), o que deve ocorrer no 2º trimestre de 2021. 
 

(b) Incidente ocorrido em subestação coletora da controlada em conjunto VTRM 
 
Em 12 de fevereiro de 2021, um novo incidente na subestação coletora que interliga as empresas do complexo 
Ventos do Araripe III, formado por parques eólicos pertencentes a controlada em conjunto VTRM, provocou o 
desligamento do transformador de força (trafo) remanescente dessa subestação. Este fato, causou a interrupção 
total do escoamento da geração de energia do complexo, visto que o outro transformador estava fora de 
operação em decorrência do sinistro ocorrido em junho de 2020. O parque retornará à operação comercial no 
dia 29 de abril, data final do conserto do transformador relativo à primeira ocorrência. Neste período, onde 
haverá a presença de somente um transformador, a geração do parque estará limitada. 
 
Com relação à segunda ocorrência, a Administração da VTRM acionou o fabricante do transformador e as 
principais empresas do setor para obtenção de parecer sobre a viabilidade de seu conserto ou necessidade de 
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substituição, e, em razão de parecer favorável ao conserto, seguiu com o seu reparo, com prazo de conclusão 
contratado para outubro de 2021. 
 
A interrupção do escoamento da geração de energia do complexo deverá ser refletida na provisão para 
ressarcimento anual que as empresas apuram mensalmente em razão da efetiva geração de energia, com 
consequente redução na receita líquida das empresas, até que a situação seja normalizada. Esse impacto tende 
a ser minimizado em razão de apólice de seguro que as controladas possuem para os principais riscos associados 
aos ativos, incluindo danos aos transformadores, com cobertura para danos materiais e lucros cessantes.  
 
Até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras não havia sido recebido o diagnóstico definitivo sobre 
o parecer da seguradora relativo à indenização em nenhum dos dois incidentes supracitados. 
 

(c) Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
 

A Companhia e suas investidas informam que não tiveram impactos materiais em suas operações por conta do 
COVID-19 no trimestre findo em 31 de março de 2021 e mantém a sua posição divulgada nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Nota 1.1 (g)). 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis 
 

2.1 Base de apresentação 
 

(a) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 21 – (R1) Demonstração Intermediária, e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 – 
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras condensadas intermediárias, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas em 31 de março de 2021, 
não incorporam todas as notas e as divulgações exigidas pelas normas contábeis para as demonstrações 
financeiras anuais, uma vez que o seu objetivo é prover uma atualização das atividades, eventos e circunstâncias 
significativos em relação àquelas demonstrações financeiras anuais. Portanto, devem ser lidas em conjunto com 
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, aprovadas em 08 de março de 
2021, e divulgadas em 09 de abril de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas foram preparadas de 
forma consistente com as práticas contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2020. 
 

(b) Aprovação das demonstrações financeiras 
 
A emissão destas demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas foi aprovada 
pela Administração em 27 de abril de 2021. 
 

2.2 Consolidação  
 
No primeiro trimestre de 2021 não houve alteração nas empresas incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas em relação àquelas detalhadas na Nota 2.2 (c) das últimas demonstrações financeiras anuais de 31 
de dezembro de 2020. 
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(a) Empresas incluídas na consolidação das demonstrações financeiras 
 

31/3/2021 31/12/2020

Localização da 

sede Atividade principal

Votener -Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 100% 100% São Paulo - Brasil Comercialização de energia elétrica

L.C.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. 100% 100% São Paulo - Brasil Prestação de serviços

SF Fifty Six Participações Societária Ltda. 100% 100% São Paulo - Brasil Holding

SF Ninety Five Participações Societárias S.A. 100% 100% São Paulo - Brasil Holding

Percentual do 

capital total e votante

 
 

3 Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e IASB 
 
Não houve alterações de normas e práticas contábeis no trimestre findo em 31 de março de 2021, quando 
comparadas com as últimas demonstrações financeiras anuais em 31 de dezembro de 2020. 
 

4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
No primeiro trimestre de 2021, não houve alteração nas estimativas e julgamentos críticos, quando comparados 
com as últimas demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2020. 
 

5 Gestão de risco financeiro 
 

(a) Risco de liquidez 
 
A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia e suas controladas, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento. 
 

Controladora

Até 1 ano Entre 1 e 3 anos Total

Em 31 de março de 2021

Fornecedores 3.330               3.330               

Arrendamentos (i) 2.049               1.879               3.928               

5.379               1.879               7.258               

Em 31 de dezembro de 2020

Fornecedores 3.367               3.367               

Arrendamentos (i) 2.049               2.220               4.269               

5.416               2.220               7.636               

Consolidado

Até 1 ano Entre 1 e 3 anos Total

Em 31 de março de 2021

Fornecedores 261.613       261.613       

Arrendamentos (i) 3.083               3.014               6.097               

264.696       3.014           267.710       

Em 31 de dezembro de 2020

Fornecedores 375.600       375.600       

Arrendamentos (i) 3.450           3.024           6.474           

379.050       3.024           382.074       
 

 
(i) Os valores incluídos na tabela são os fluxos de caixa contratuais não descontados. 
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(b) Demonstrativo da análise de sensibilidade 
 
Os principais fatores de risco que impactam a precificação dos instrumentos financeiros em equivalentes de caixa e de contratos futuros de energia são (i) a exposição à 
flutuação das taxas de juros e (ii) a exposição de preço dos contratos de compra e venda de energia elétrica. Os cenários para estes fatores são elaborados utilizando fontes 
de mercado e fontes especializadas. 
 
Os cenários em 31 de março de 2021 estão descritos abaixo: 
 
Cenário I - Considera choque nas curvas e cotações de mercado de 31 de março de 2021, conforme cenário base definido pela Administração para 30 de junho de 2021; 
 
Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de mercado de 31 de março de 2021; 
 
Cenário III - Considera choque de + ou - 50% nas curvas de mercado de 31 de março de 2021. 
 

Cenário I

Fatores de risco  Equivalentes de caixa Unidade

 Choque nas 

curvas de 

2021 

 Resultados

do cenário I -25% -50% +25% +50%

 Taxas de juros 

    BRL-CDI 2,65% 153.967                            BRL mil 115 bps* 9                      (1.020)       (2.040)       1.020         2.040         

Impactos no resultado

Cenários II & III

Controladora

 
 

Cenário I

Fatores de risco

 Contratos futuros 

de energia  Equivalentes de caixa Unidade

 Choque nas 

curvas de 

2021 

 Resultados

do cenário I -25% -50% +25% +50%

 Taxas de juros 

    BRL-CDI 2,65% 247.289                            BRL mil 115 bps* 2.833              (1.638)       (3.277)       1.638         3.277         

 Contratos futuros de energia 

   Contratos de compra e venda 31.283                       BRL mil 139.144   278.288   (139.144)   (278.288)   

Cenários II & III

Consolidado

Impactos no resultado

 
 

*bps – basis points. 
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6 Qualidade de créditos dos ativos financeiros 
 
A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações de caixa e 
equivalentes de caixas: 
 

Controladora Consolidado

Rating  local Rating  local

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa

AAA 90.455                  96.456                  126.318                123.215                

AA+ 63.597                  63.361                  121.278                106.237

AA 4                            7                            49                          14

AA- 3                            3

                154.056                 159.824                 247.648                 229.469 
 

Os ratings decorrentes de classificação interna foram extraídos de agências de rating (Standard & Poor’s, 
Moody’s e Fitch Ratings). Para apresentação foi considerado o padrão de nomenclatura da Standard & Poor’s e 
Fitch Ratings. 
 

7 Caixa e equivalentes de caixa 
 

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Moeda nacional

Caixa e bancos 89                          100                        359                        377                        

Certificados de Depósitos Bancários – CDBs 120.161                119.703                179.732                164.436                

Quotas de fundos de investimentos 33.806                  40.021                  67.557                  64.656                  

154.056                159.824                247.648                229.469                

Controladora Consolidado

 
 
As quotas de fundo de investimento pertencem a um fundo exclusivo da Votorantim. O controle das operações 
deste fundo exclusivo é feito pela tesouraria da VSA, e as operações são compostas substancialmente por 
certificados de depósitos bancários, operações compromissadas e títulos públicos. 
 
As aplicações financeiras possuem taxa média de remuneração entre 99,50% e 103,19% do CDI. 
 

Controladora Consolidado

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Quotas de fundos de investimento

   Operações compromissadas - Títulos públicos 25.011                  36.007                  49.981                  58.152                  

   Letras Financeiras do Tesouro - LFTs 8.795                    17.576                  

Certificados de Depósitos Bancários – CDBs 4.014                    6.504                    

33.806                  40.021                  67.557                  64.656                  
 

 
8 Contas a receber de clientes 

 

(a) Composição 
 

Controladora Consolidado

Nota 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Clientes nacionais                                                     197.543                318.101                

Créditos a receber com a CCEE                           4.528                    290                        

Partes relacionadas 9 1.351                    3.131                    83.231                  83.653                  

1.351                    3.131                    285.302                402.044                

Perda de crédito esperada (1.978)                   (1.998)                   

1.351                    3.131                    283.324                400.046                
 

 
Clientes nacionais e partes relacionadas são representados, substancialmente, por contas a receber negociados 
pela Companhia e suas controladas no ambiente de comercialização livre. Normalmente, possuem prazo de 
recebimento entre 45 e 60 dias. 
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A variação do saldo de contas a receber no consolidado deve-se a redução de 25% do volume de MWh das 
operações negociadas pela comercializadora. 
 
Créditos a receber com a CCEE decorrem do mecanismo de fechamento de posição energética na CCEE, que 
ajusta as receitas e custo apurados mensalmente por meio das exposições energéticas (diferença entre volume 
comprado e vendido), podendo representar um valor a receber ou a pagar. De acordo com as regras da CCEE, 
esses valores geralmente são liquidados entre 45 e 60 dias.  
 

(b) Vencimentos de contas a receber 
 

Controladora Consolidado

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

A vencer                                                      2.329                 279.226                 397.920 

Vencidos até 3 meses                      1.215                         666                      3.639                      1.278 

Vencidos entre 3 a 6 meses                            65                         447 

Vencidos há mais de 6 meses                         136                         136                      2.371                      2.399 

                     1.351                      3.131                 285.302                 402.044 
 

 

As garantias sobre as vendas de energia no mercado de curto prazo são determinadas de acordo com as regras 
de mercado estabelecidas pela CCEE e ANEEL.  
 
No caso das vendas no mercado livre, após o vencimento, há a incidência de multa sobre o valor das faturas em 
atraso, corrigidas monetariamente pela variação do IPCA ou IGP-M (dependendo do tipo de contrato) desde a 
referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, incluindo também juros de mora. 
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9 Partes relacionadas 
 

(a) Controladora 
 

Controladora

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020
1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Sociedade controladora

Votorantim S.A.                                                                                                                           37                       42          100.941           100.941                                                       

Sociedades coligadas                                                                                                                                

CBA Energia Participações S.A.                                                                11.392              11.392                                                                                                                                   

Companhia Brasileira de Alumínio S.A.                       2               1.381                                                                                                                                                 5.528                  5.755 

L.C.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.                                                                     453                    453                                                                                                                                   

L.D.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.                       9                       9                                                                                                                           290 

L.D.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.                                                                                                                                                    217 

L.D.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.                       8                       8                                                                                                                           255 

Votener Votorantim Com. Energia Ltda.                                             13                                                                                                                                   

Nexa Recursos Minerais S.A.                       9                       9                                                                                                                                                                                        

Pollarix S.A.                                                                22.999              22.999                                                                                                                                   

Votorantim Cimentos N/NE S.A.                                           209                                                                                                                                                    666                     637 

Votorantim Cimentos S.A.                                           469                                                                                                                                                                                        

Sociedade controlada em conjunto                                                                                                                                

VTRM Energia Participações S.A.               1.323               1.033           139.650            139.650                                                                                            3.536                  2.028 

Total circulante               1.351               3.131           174.494            174.494                    37                       42          100.941           100.941                9.730                  9.182 

Contas a receber de 

clientes (Nota 8) Dividendos a receber Dividendos a pagar

Vendas e serviços

(Nota 18)Fornecedores (Nota 14)
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(b) Consolidado 
 

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Sociedade controladora

Votorantim S.A.                                         961                  565                  100.941          100.941                                                    2.646              1.776                

Sociedades coligadas                                                                                                                                                                     

Companhia Brasileira de Alumínio (i) 37.666            36.698                                                    34.876            38.272                                                    114.768          114.927           96.340            206.499            

Votorantim Cimentos N/NE S.A. (ii) 32.055            5.583                                                      921                  1.503                                                      32.456            10.644              2.382              4.218                

CBA Energia Participações S.A. (ii) 3.162              2.670              11.392            11.392            4.671              2.115                                                      11.203            6.486                11.007                                  

Pollarix S.A. 2.878              1.763              22.999            22.999            4.381              1.723                                                      9.129                                    8.364                                    

CESP Comercializadora de Energia S.A. 2.312              2.212                                                      6.713                                                                              

Mineração Dardanelos Ltda 1.188              2.692                                                                              

Citrosuco S.A. Agroindústria 899                  864                                                          1.210              705                                                          3.583              10.317                                                        

Campos Novos Energia S.A. 570                                                                                                                                          1.654                                                        5.759                

Nexa Recursos Minerais S.A 86                    715                                                                                                                                                              2.171                                                          

Votorantim Cimentos S.A. 69                    29.680                                                                                                                                    59.370            81.079                                                        

L.D.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda 9                      604                                                                                                                                          741                                       2.293                

L.D.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda 8                      637                                                                                                                                          1.320                                    1.429                

Baesa-Energética Barra Grande S.A.                                                                                                                                                                                                           1.516                

CBA Itapissuma Ltda.                     26                                                                                                                        721                                                                                  

Companhia Energética de São Paulo                                                             5.595              7.486                                                                            20.919            14.092              

L.D.Q.S.P.E.Empreendimentos e Participações Ltda                     950                                                                                                                      39                    681                                       1.201                

Metalex Ltda.                     83                                                                                                                        235                  274                                                             

Saldo com companhias abaixo de R$ 500 mil 777                  135                                                          1.014              1.094                                                      2.606              3.254                4.372              2.267                

Sociedade controlada em conjunto                                                                                                                                                 

VTRM Energia Participações S.A. 1.552              1.033              139.650          139.650                                                                                          4.234              2.029                73                                          

Total circulante 83.231            83.653            174.041          174.041          53.629            53.463            100.941          100.941          249.403          233.923           146.103          241.050            

Consolidado 

Contas a receber de clientes 

(Nota 8) Dividendos a receber Fornecedores (Nota 14) Dividendos a pagar Vendas e serviços (Nota 18) Compras e serviços

 
 
(i) Em 2020, a Companhia possuía o montante de R$ 7.686 registrado com a parte relacionada Companhia Brasileira de Alumínio referente às receitas financeiras (Nota 21). 

 
(ii) Variação em vendas e compras de energia, decorrentes de novas negociações. 
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10 Contratos futuros de energia 
 
As operações realizadas pela controlada Votener até 2023 no ACL foram reconhecidas pelo seu valor justo na 
data de fechamento de cada operação. No trimestre findo em 31 de março de 2021, a realização do valor justo 
dessas operações, decorrente de liquidação física dos contratos de compra e venda de energia, resultou em 
perda de R$ 26.612 (ganho de R$ 64.736 no primeiro trimestre de 2020). Esses valores foram contabilizados na 
rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” (Nota 20). 
 

31/3/2021 31/12/2020

Ativo

Circulante 22.573             49.293             

Não circulante 8.710               8.602               

31.283             57.895             

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Realização (25.094) (11.785)

Reconhecimento (1.518) 76.521             

(26.612) 64.736             

Operações no ACL

Consolidado

Operações no ACL
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11 Investimentos 
 

(a) Composição 
 

Controladora

Patrimônio 

líquido 

Lucro líquido 

(prejuízo) do 

trimestre

Percentual de 

participação 

total (%)

Percentual de 

participação 

votante (%)

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020 31/3/2021 31/12/2020

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Controladas

Votener -Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. 136.924             (1.549)                100,00                100,00               (1.549)             33.215             136.924            138.472              

L.C.G.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda. 2.751                 543                     100,00                100,00               543                  161                   2.751                 2.210                   

SF Fifty Six Participações Societária Ltda 50                                              100,00                100,00                                                        50                      50                        

SF Ninety Five Participações Societárias S.A.                                               100,00                100,00                                                                              1                           

Coligadas

CBA Energia Participações S.A. (i) 286.347             23.879               66,67                   16.417            10.879             193.302            176.885              

Pollarix S.A. (ii) 329.307             40.014               66,67                   28.580            32.475             228.012            199.424              

Joint ventures

VTRM Energia Participações S.A. (iii) 3.904.925         33.082               50,00                   50,00                  15.498            3.275               2.087.803         2.076.064           

Ágios

CBA Energia Participações S.A. 316.248            316.248              

Pollarix S.A. 231.135            231.135              

             59.489               80.005          3.196.225            3.140.489 

Resultado de equivalência 

patrimonial Saldo Informações em 31 de março de 2021
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Consolidado

Patrimônio 

líquido 

Lucro líquido 

(prejuízo) do 

trimestre

Percentual de 

participação 

total (%)

Percentual de 

participação 

votante (%)

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020 31/3/2021 31/12/2020

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Coligadas

CBA Energia Participações S.A. (i) 286.347 23.879 66,67 16.417 10.879 193.302 176.885 

Pollarix S.A. (ii) 329.307 40.014 66,67 28.580 32.475 228.012 199.424 

Joint venture

VTRM Energia Participações S.A. (iii) 3.904.925 33.082 50,00 50,00 15.498 3.275 2.087.803 2.076.064 

Esplanada Geração de Energia Ltda. 50,00 50,00                     (490)

Outros investimentos 2

Ágios

Pollarix S.A. 231.135            231.135              

CBA Energia Participações S.A. 316.248            316.248              

             60.495               46.139          3.056.500            2.999.758 

Resultado de equivalência 

patrimonial Saldo Informações em 31 de março de 2021

 
 
(i) O resultado de equivalência patrimonial e investimento registrado na Companhia não conciliam com o percentual correspondente à participação societária em 31 de março de 2021, 
devido ao cálculo de equivalência patrimonial que considera a desproporcionalidade dos dividendos, conforme o art. 5º, parágrafo 2º do estatuto social da CBA Energia, que determina o 
pagamento de dividendos 10% superior para as ações preferenciais. A Companhia possui apenas ações preferenciais dessa coligada, portanto, não há percentual de participação votante. 

 
(ii) O resultado de equivalência patrimonial e investimento registrado na Companhia não conciliam com o percentual correspondente à participação societária em 31 de março de 2021, 
devido ao cálculo de equivalência patrimonial que considera a desproporcionalidade dos dividendos, conforme o art. 5º, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Pollarix, que determina o pagamento 
de dividendos 25% superior para as ações preferenciais e decorrente do aporte de investimento. A Companhia possui apenas ações preferenciais dessa coligada, portanto, não há percentual de 
participação votante. 

 
(iii) O investimento VTRM, em 31 de março de 2021, não concilia com o patrimônio líquido da investida por considerar o montante de R$ 135.331 registrado quando do ganho pelo ajuste 
a valor justo na desconsolidação da VTRM. A amortização do valor justo tem impacto no montante de R$ 1.052 no resultado do trimestre.
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(b) Movimentação 
 

Controladora Consolidado

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Saldo no início do trimestre              3.140.489              3.124.955              2.999.758              3.011.730 

Equivalência patrimonial                   59.489                   80.005                   60.495                   46.139 

Ajuste de avaliação patrimonial reflexo na VTRM (i)                    (3.117)                    (30.537)                    (3.117)                  (30.537)

Perda em ganho de participação reflexa (ii)                       (636)                       (636)

Outros                              2                         382 

Saldo no final do trimestre              3.196.225              3.174.425              3.056.500              3.027.714 
 

 
(i) Ajuste de avaliação patrimonial dos instrumentos financeiros derivativos na VTRM, referente a CESP Geradora e 
CESP Comercializadora. 

 
(ii) Perda na variação de participação substancialmente decorrente da movimentação de ações em tesouraria na CESP. 

 
12 Imobilizado 

 
(a) Composição e movimentação 

 
Consolidado 

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Terras e 

terrenos 

Máquinas, 

equipamentos e 

instalações

Móveis e 

utensílios

 Benfeitorias em 

propriedade de 

terceiros 

Obras em 

andamento (i)  Total  Total 

Saldo no início do trimestre

Custo 8.627 1.335 2.046 1.886 21.895 35.789 36.561

Depreciação acumulada (864) (308) (1.100) (2.272) (1.628)

Saldo líquido 8.627 471 1.738 786 21.895 33.517 34.933

Adições 112 112 76

Depreciação (14) (51) (94) (159) (169)

Transferências (ii) (8.627) 7.886 (741)

Saldo final 457 1.687 692 29.893 32.729 34.840

Custo 1.335 2.046 1.886 29.893 35.160 36.637

Depreciação acumulada (878) (359) (1.194) (2.431) (1.797)

Saldo líquido no final do trimestre 457 1.687 692 29.893 32.729 34.840

Taxas médias anuais de depreciação - % 20 10                 20                               
 

 
(i) As obras em andamento, substancialmente, referem-se ao projeto de aproveitamento de pequenas centrais 
hidrelétricas (“PCHs”) no Rio Corumbá, no estado de Goiás. 
 
(ii) Transferências realizadas da classe de “Obras em andamento” do imobilizado para a classe de “Softwares” do 
intangível. Além disso, foram realizadas transferências da classe de “Terras e Terrenos” para a classe de “Obras em 
andamento” decorrentes do projeto Corumbá. 

 
13 Arrendamentos  

 
(a) Direito de uso sobre contratos de arrendamento 

 
Controladora

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Imóveis, edifícios 

e salas comerciais Veículos Total Total

Saldo no início do trimestre

Custo 5.900 5.900 10.683 423 11.106 11.106

Amortização acumulada (2.118) (303) (5.510) (260) (5.770) (2.800)

Saldo líquido 3.782 5.597 5.173 163 5.336 8.306

Amortização (454) (454) (710) (33) (743) (743)

Saldo final 3.328 5.143 4.463 130 4.593 7.563

Custo 5.900 5.900 10.683 423 11.106 11.106

Amortização acumulada (2.572) (757) (6.220) (293) (6.513) (3.543)

Saldo líquido no final do trimestre 3.328 5.143 4.463 130 4.593 7.563

Taxas médias anuais de amortização - % 26 31 26 31

Consolidado

Imóveis, edifícios e salas comerciais 
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(b) Arrendamentos - passivos 

 
Controladora Consolidado

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Saldo no inicio do trimestre 3.919 5.627 5.597 8.443

Liquidações (512) (512) (863) (863)

Ajuste a valor presente (i) 65 97 102 176

Saldo no final do trimestre 3.472 5.212 4.836 7.756

Circulante 1.764 1.969 2.675 3.315

Não circulante 1.708 3.243 2.161 4.441

3.472 5.212 4.836 7.756
 

(i) A taxa de juros incremental, ao custo médio das obrigações é de 7,70% a.a. para todos os arrendamentos. 

 
(c) Perfil de vencimento 

 
Controladora Consolidado

2021 2022 Total 2021 2022 2023 Total

Moeda nacional 1.764 1.708 3.472 2.675 2.104 57 4.836

1.764 1.708 3.472 2.675 2.104 57 4.836
 

 

14 Fornecedores 
 

Nota

31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/12/2020

Fornecedores nacionais (i) 3.293                    3.325                    207.984                322.137                

Partes relacionadas 9 37                          42                          53.629                  53.463                  

3.330                    3.367                    261.613                375.600                

Controladora Consolidado

 
 
(i) Refere-se substancialmente ao saldo de provisões de compra de energia no mercado de curto prazo. 

 
15 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 

 
(a) Reconciliação da despesa de IRPJ e da CSLL 

 
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado do trimestre apresentam a 
seguinte reconciliação com base na alíquota nominal: 
 

31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 58.083                  79.124                  58.784                  96.686                  

Alíquotas nominais 34% 34% 34% 34%

IRPJ e CSLL calculados às alíquotas nominais (19.748)                 (26.902)                 (19.987)                 (32.873)                 

Ajustes para apuração do IRPJ e da CSLL efetivos

Incentivo fiscal                                                     65                                                    

Equivalência patrimonial 20.223                  27.202                  20.565                  15.687                  

Prejuízo fiscal e base negativa sem constituição de diferido                    (1.493)                                                       (1.493)                          (34)

Efeito de empresas tributadas pelo lucro presumido 51                                                    

Outras exclusões (adições) permanentes, líquidas (598)                      354                        (1.518)                   312                        

IRPJ e CSLL apurados (1.616)                   654                        (2.317)                   (16.908)                 

Correntes                                                     (5.196)                   (134)                      

Diferidos (1.616)                   654                        2.879                    (16.774)                 

IRPJ e CSLL no resultado (1.616)                   654                        (2.317)                   (16.908)                 

Taxa efetiva % (2,78%) 0,83% (3,94%) (17,49%) 

Controladora Consolidado
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(b) Composição dos saldos de impostos diferidos 
 

Controladora Consolidado

31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social (i)                                                                               1.476                   3.646 

Créditos tributários sobre diferenças temporárias                                                             

Provisões tributárias, cíveis e trabalhistas                                                                                   462                       460 

Perda de crédito esperada                                                                                   673                       679 

Provisão de participação no resultado - PPR                   3.129                   5.104                   8.769                 13.114 

IFRS 16 - Arrendamento mercantil                         49                         47                       124                       131 

Débitos tributários sobre diferenças temporárias                                                             

Contratos futuros de energia                                                                           (10.636)               (19.684)

Ganho pelo ajuste a valor justo na desconsolidação da VTRM               (46.014)               (46.371)               (46.014)               (46.371)

Impostos diferidos passivos líquidos de mesma entidade jurídica               (42.836)               (41.220)               (45.146)               (48.025)
 

(i) A controlada Votener constituiu diferido ativo sobre prejuízo fiscal e base negativa na proporção da existência de lucro 
tributável futuro para sua realização. A Votener ainda possui o montante de R$ 20.818 de créditos fiscais sobre prejuízo 
fiscal e base negativa sobre o qual não foi constituído ativo diferido. 

 
(c) Efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos 

 

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Saldo no início do trimestre (41.220)                 (42.538)                 (48.025)                 (29.008)                 

Efeito no resultado (1.616)                   654                        2.879                    (16.774)                 

Saldo no final do trimestre (42.836)                 (41.884)                 (45.146)                 (45.782)                 

Controladora Consolidado

 
 

16 Provisões   
 

(a) Composição e movimentação 
 

Consolidado

1/1/2020 a 

31/3/2020

Saldo no início do trimestre 1.268                                         1.325 

Atualização monetária 5                            14                          

Depósitos judiciais                           (11)                         

Saldo no final do trimestre (i) 1.273                    1.328                    
 

(i) Os valores registrados referem-se a processos judiciais de natureza trabalhista. Em 2020, o saldo era referente a 
processos de natureza trabalhista e cíveis. 

 
(b) Processos com probabilidade de perdas consideradas possíveis 

 
No trimestre findo em 31 de março de 2021, a Companhia e suas controladas não possuem processos judiciais 
avaliados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível. 
 

17 Patrimônio líquido 
 

(a) Capital social 
 

É representado exclusivamente por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. 
 
Em 31 de março de 2021 e dezembro de 2020, o capital social integralizado da Companhia é de R$ 2.430.448, 
composto por 2.430.448.419 ações ordinárias e sem valor nominal. 
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(b) Ajuste de avaliação patrimonial 
 
O saldo de outros componentes do resultado abrangente no montante de R$ (317.212) em 31 de março de 2021 
(R$ (313.459) em 31 de dezembro de 2020) refere-se: (i) reflexo proporcional dos ajustes referentes ao passivo 
atuarial reconhecido com base no CPC 33 (R1) – Benefícios a empregados na CESP, registrados em 31 de 
dezembro de 2020, e ao reflexo proporcional dos instrumentos financeiros derivativos, ambos da controlada em 
conjunto VTRM que detêm investimento na CESP e (ii) a perda na variação de participação decorrente da 
movimentação de ações em tesouraria na CESP Geradora. 
 

18 Receita 
 

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Receita bruta 

Venda de energia elétrica                                           616.290                 780.807 

Venda de serviços                    12.160                    10.792 

Partes relacionadas 9.730                    9.182                    249.403                233.923                

9.730                    9.182                    877.853                1.025.522            

Impostos sobre vendas e serviços e outras deduções                    (1.334) (1.266)                   (100.522)              (113.306)              

Receita líquida 8.396                    7.916                    777.331                912.216                

Controladora Consolidado

 
As receitas da Companhia e suas controladas são em sua totalidade em reais e dentro do mercado interno 
brasileiro. 
 

19 Abertura do resultado por natureza 
 

Controladora

01/01/2021 a 31/3/2021 1/1/2020 a 31/3/2020

Custo de compra 

de energia e dos 

serviços 

prestados

Despesas 

gerais e 

administrativas Total

Custo de compra 

de energia e dos 

serviços 

prestados

Despesas 

gerais e 

administrativas Total

Despesas com benefícios a empregados                        7.414                                              7.414                        6.767                                                  6.767 

Depreciação e amortização                                                           468                  468                        454                      454 

Impostos e taxas                                                           404                  404                        631                      631 

Serviços de terceiros                                                        1.516               1.516                        363                      363 

Outras despesas                                                           517                  517                        910                      910 

                       7.414                     2.905            10.319                        6.767                     2.358                   9.125 
 

 
Consolidado

01/01/2021 a 31/3/2021 1/1/2020 a 31/3/2020

Custo de compra 

de energia e dos 

serviços 

prestados

Despesas 

gerais e 

administrativas Total

Custo de compra 

de energia e dos 

serviços 

prestados

Despesas 

gerais e 

administrativas Total

Custo com suprimento de energia                    717.713                                         717.713                    900.125                                             900.125 

Despesas de benefícios a empregados                        7.414                   16.216            23.630                        6.767                   13.160                 19.927 

Serviços de terceiros                                                        5.609               5.609                              41                     3.600                   3.641 

Depreciação e amortização                                                        1.434               1.434                     1.286                   1.286 

Impostos e taxas                        551                  551                                4                     1.335                   1.339 

Aluguéis e arrendamentos                                                           403                  403                     1.050                   1.050 

Outras despesas                     1.246               1.246                            145                     1.072                   1.217 

                   725.127                   25.459          750.586                    907.082                   21.503              928.585 
 

 
(a) Despesas de benefícios a empregados 

 

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Remuneração direta                      4.775                      4.491                    15.800 13.559                  

Encargos sociais                      2.105                      1.854                      6.065 5.053                    

Benefícios                         534 422                                             1.764                      1.315 

7.414                    6.767                    23.629                  19.927                  

Controladora Consolidado
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20 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 
 

Consolidado

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Reconhecimento de contratos futuros de energia (i)               (1.518)              76.521 

Realização de contratos futuros de energia (i)             (25.094)             (11.785)

Reversão de perda esperada (ii)                     20 

Outras receitas (despesas) líquidas                  (762)                4.304 

(27.354)            69.040             
 

 
(i) A realização dos contratos futuros de energia impactou a margem bruta em razão da liquidação física dos mesmos. 

 
(ii) Provisão de perda esperada referente ao recebimento de clientes (Nota 9(a)). 

 

21 Resultado financeiro líquido 
 

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

1/1/2021 a 

31/3/2021

1/1/2020 a 

31/3/2020

Receitas financeiras

Juros sobre operações com partes relacionadas (Nota 9(b))                                                                                                                      7.686 

Receita de aplicações financeiras                         769                         595                      1.191                      1.300 

Juros sobre ativos financeiros                                                            13                            88                            98 

                        769                         608                      1.279                      9.084 

Despesas financeiras

Juros sobre receita diferida - obrigação por performance                                                                                    (8.244)

Encargos com antecipação de recebíveis                                                    (1.999)                    (1.886)

PIS e COFINS sobre resultado financeiro                          (36)                          (28)                          (59)                        (421)

Outras despesas financeiras, líquidas                        (207)                        (252)                        (314)                        (657)

                       (243)                        (280)                    (2.372)                  (11.208)

                        526                         328                    (1.093)                    (2.124)

Controladora Consolidado

 
 

22 Informações suplementares, segmentos de negócios 
 

A Companhia divulga informações financeiras por segmentos operacionais, utilizados para tomada de decisão, 
os quais são segregados pelas seguintes linhas de áreas de atuação: 
 
1. Comercialização; 
2. Holding e prestação de serviços; 
3. Geração. 
 
As informações a seguir referem-se à abertura da VGE por segmentos de negócio e consideram as eliminações 
de saldos e transações entre as empresas do mesmo segmento, antes: (i) das eliminações entre os segmentos 
de negócio; e (ii) das eliminações dos investimentos mantidos pela holding. 
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(a) Balanço patrimonial – Segmentado de negócio 
 

31/3/2021

Geração Comercialização

Holdings e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

 Ativo 
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa                    91.402                             156.246                                               247.648             

Contas a receber de clientes                    281.741                           1.583                                                   283.324             

Tributos a recuperar 4.602                                2.336                                                   6.938                  

Dividendos a receber                                                         174.041                                               174.041             

Contratos futuros de energia                    22.573                                                                                      22.573               

Outros ativos 334                                   740                                                       1.074                  

                   400.652                           334.946                                               735.598             

Não circulante                      

Realizável a longo prazo                      

Tributos a recuperar                    815                                                                                            815                     

Contratos futuros de energia                    8.710                                                                                         8.710                  

Outros ativos                    454                                   222                                                       676                     

                   9.979                                222                                                       10.201               

Investimentos 3.056.500                                          136.921                          (136.921)         3.056.500          

Imobilizado                    32.216                             513                                                       32.729               

Intangível                    2.646                                928                                                       3.574                  

Direito de uso sobre contratos de arrendamentos                    1.265                                3.328                                                   4.593                  

3.056.500     46.106                             141.912                          (136.921)         3.107.597          

Total do ativo 3.056.500     446.758                           476.858                          (136.921)         3.843.195          

31/3/2021

Geração Comercialização

Holdings e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Arrendamentos                    910                                   1.765                                                   2.675                  

Fornecedores                    258.184                           3.429                                                   261.613             

Salários e encargos sociais                    7.282                                5.152                                                   12.434               

Tributos a recolher                    14.452                             891                                                       15.343               

Dividendos a pagar                                                         100.941                                               100.941             

Outros passivos                    8.840                                93                                                         8.933                  

                   289.668                           112.271                                               401.939             

Não circulante

Arrendamentos                    453                                   1.708                                                   2.161                  

Provisões                    1.273                                                                                         1.273                  

Imposto de renda e contribuição social diferidos                    2.310                                42.836                                                 45.146               

Outros passivos                    16.130                             7.982                                                   24.112               

                   20.166                             52.526                                                 72.692               

Total do passivo                    309.834                           164.797                                               474.631             

Total do patrimônio líquido 3.056.500     136.924                           312.061                          (136.921)         3.368.564          

Total do passivo e patrimônio líquido 3.056.500     446.758                           476.858                          (136.921)         3.843.195          
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31/12/2020

Geração Comercialização

Holdings e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

 Ativo 
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa                    67.362                             162.107                                               229.469             

Contas a receber de clientes                    396.925                           3.134                              (13)                   400.046             

Tributos a recuperar 5.232                                1.954                                                   7.186                  

Dividendos a receber                                                         174.041                                               174.041             

Contratos futuros de energia                    49.293                                                                                      49.293               

Partes relacionadas                                                                                                                                         

Outros ativos 606                                   889                                                       1.495                  

                   519.418                           342.125                          (13)                   861.530             

Não circulante                      

Realizável a longo prazo                      

Tributos a recuperar                    430                                                                                            430                     

Contratos futuros de energia                    8.602                                                                                         8.602                  

Partes relacionadas                                                                                                                                         

Outros ativos                                                         244                                                       244                     

                   9.032                                244                                                       9.276                  

Investimentos 2.999.756                                          145.109                          (145.107)         2.999.758          

Imobilizado                    33.012                             505                                                       33.517               

Intangível                    2.419                                946                                                       3.365                  

Direito de uso sobre contratos de arrendamentos                    1.554                                3.782                                                   5.336                  

2.999.756     46.017                             150.586                          (145.107)         3.051.252          

Total do ativo 2.999.756     565.435                           492.711                          (145.120)         3.912.782          

31/12/2020

Geração Comercialização

Holdings e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

Passivo e patrimônio líquido

Circulante

Arrendamentos                    1.401                                1.699                                                   3.100                  

Fornecedores                    372.106                           3.494                                                   375.600             

Salários e encargos sociais                    15.188                             11.957                                                 27.145               

Tributos a recolher                    7.623                                1.216                                                   8.839                  

Dividendos a pagar                                                         100.941                                               100.941             

Outros passivos                    8.468                                143                                                       8.611                  

                   404.786                           119.450                                               524.236             

Não circulante

Arrendamentos                    277                                   2.220                                                   2.497                  

Provisões                    1.268                                                                                         1.268                  

Imposto de renda e contribuição social diferidos                    6.805                                41.220                                                 48.025               

Outros passivos                    13.827                             7.101                              (13)                   20.915               

                   22.177                             50.541                            (13)                   72.705               

Total do passivo                    426.963                           169.991                          (13)                   596.941             

Total do patrimônio líquido 2.999.756     138.472                           322.720                          (145.107)         3.315.841          

Total do passivo e patrimônio líquido 2.999.756     565.435                           492.711                          (145.120)         3.912.782          
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(b) Demonstração do resultado – Segmentado de negócio 
 

Geração Comercialização

Holdings  e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

Receita líquida da venda de energia e dos serviços prestados                                       767.211                           10.120                                                                    777.331                           

Custo de compra de energia e dos serviços prestados                                       (717.714)                          (7.413)                                                                     (725.127)                          

Lucro bruto                                       49.497                              2.707                                                                      52.204                              

                                      

Receitas (despesas) operacionais

Gerais e administrativas                                       (21.620)                            (3.839)                                                                     (25.459)                            

Outras receitas operacionais, líquidas                                       (27.300)                            (54)                                                                          (27.354)                            

                                      (48.920)                            (3.893)                                                                     (52.813)                            

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societarias e do resultado financeiro                                       577                                   (1.186)                                                                     (609)                                  

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 60.495                                                                    (1.549)                               1.549                                60.495                              

60.495                                                                    (1.549)                               1.549                                60.495                              

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras                                       500                                   779                                                                         1.279                                

Despesas financeiras                                       (2.128)                               (244)                                                                        (2.372)                               

                                      (1.628)                               535                                                                         (1.093)                               

                                      

Lucros (prejuízo) antes do imposto de renda

   e da contribuição social 60.495                              (1.051)                               (2.200)                               1.549                                58.793                              

Imposto de renda e contribuição social

Correntes                                       (4.993)                               (203)                                                                        (5.196)                               

Diferidos                                       4.495                                (1.616)                                                                     2.879                                

Lucro líquido (prejuízo) do trimestre 60.495                              (1.549)                               (4.019)                               1.549                                56.476                              

Geração Comercialização

Holdings  e 

prestação de serviços Eliminações Consolidado

Receita líquida da venda de energia e dos serviços prestados 903.215                           9.001                                912.216                           

Custo de compra de energia e dos serviços prestados (900.315)                          (6.767)                               (907.082)                          

Lucro bruto                                       2.900                                2.234                                                                      5.134                                

Despesas operacionais

Gerais e administrativas (18.322)                            (3.181)                               (21.503)                            

Outras despesas operacionais, líquidas 69.040                                                                    69.040                              

                                      50.718                              (3.181)                               47.537                              

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societárias e do resultado financeiro                                       53.618                              (947)                                                                        52.671                              

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 46.629                              (489)                                  33.214                              (33.215)                            46.139                              

46.629                              (489)                                  33.214                              (33.215)                            46.139                              

Resultado financeiro líquido

Receitas financeiras 8.443                                641                                   9.084                                

Despesas financeiras (10.928)                            (280)                                  (11.208)                            

                                      (2.485)                               361                                                                         (2.124)                               

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda

   e da contribuição social 46.629                              50.644                              32.628                              (33.215)                            96.686                              

Imposto de renda e contribuição social

Correntes (134)                                  (134)                                  

Diferidos (17.428)                            654                                   (16.774)                            

Lucro líquido (prejuízo) do trimestre 46.629                              33.216                              33.148                              (33.215)                            79.778                              

31/3/2020

31/3/2021
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(c) EBITDA ajustado – Segmentado de negócio 
 

31/3/2021

Geração Comercialização

Holdings  e prestação  

serviços Eliminações Consolidado

Resultado do trimestre 60.495                    (1.549)                      (4.019)                            1.549                    56.476                 

Imposto de renda e contribuição social                             498                           1.819                                                      2.317                    

Resultado antes dos impostos 60.495                    (1.051)                      (2.200)                            1.549                    58.793                 

Equivalência patrimonial (60.495)                                               1.549                             (1.549)                  (60.495)                

Resultado financeiro, líquido                             1.628                        (535)                                                        1.093                    

Depreciação e amortização 928                           506                                1.434                    

EBITDA                             1.505                        (680)                                                        825                       

Geração Comercialização

Holdings  e prestação  

serviços Eliminações Consolidado

Resultado do trimestre 46.629                    33.216                     33.148                           (33.215)                79.778                 

Imposto de renda e contribuição social                             17.428                     (520)                                                        16.908                 

Resultado antes dos impostos 46.629                    50.644                     32.628                           (33.215)                96.686                 

Equivalência patrimonial (46.629)                  489                           (33.214)                         33.215                 (46.139)                

Resultado financeiro, líquido                             2.485                        (361)                                                        2.124                    

Depreciação e amortização 832                           454                                1.286                    

EBITDA                             54.450                     (493)                                                        53.957                 

Itens excepcionais:

Dividendos recebidos 4.013                      4.013                    

EBITDA ajustado 4.013                      54.450                     (493)                                                        57.970                 

31/3/2020

 
 

23 Eventos subsequentes 
 

(a) Aprovação e pagamento de dividendos pela VGE 
 
Em 12 de abril de 2021, foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a proposta da 
Administração para pagamento dos dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no 
montante de R$ 200.000, sendo R$ 100.941 a título de dividendo mínimo obrigatório e R$ 99.059 como 
dividendo adicional, a serem pagos em moeda corrente nacional para sua controladora Votorantim S.A., até o 
final do exercício de 2021, dos quais R$ 100.000 já foram liquidados em 13 de abril de 2021.   
 

24 Notas explicativas não apresentadas 
 
Nas demonstrações financeiras anuais foram divulgadas as notas explicativas abaixo, cujas premissas, operações 
e políticas não sofreram alterações relevantes a posição apresentada nessa demonstração financeira. 
 

Nota explicativa

Estimativa do valor justo  5.2 

Instrumentos financeiro por categoria 6

Qualidade dos créditos de contas a receber "a vencer"  9 (c) 

Obras em andamento  13 (b) 

Intangível 14

Benefícios de plano de pensão                            24 

Seguros 25  




