
www.grupocp�.com.br Companhia Aberta

CNPJ nº 02.016.440/0001-62

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

continuação

continua

Relatório da Administração
As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas 
isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das 
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.

As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos 
seguintes endereços eletrônicos:

• https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/

• https://cpfl.riweb.com.br/

• https://sistemas.cvm.gov.br

• https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm 

Senhores acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (“RGE” ou “Companhia”) 
submete à apreciação dos senhores o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia, com o relatório dos 
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
Em 2022, a RGE cumpriu com sua agenda estratégica, atendendo com eficiência às demandas de 3,1 milhões de clientes, em 381 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
As vendas de energia para o mercado cativo registraram uma redução de 8,9% em relação ao exercício de 2021. Destaca-se à classe 
Industrial, que registrou uma redução de 9,1% ante 2021, devido ao aumento da migração dos clientes para o mercado livre e a migração 
das permissionárias.
Finalmente, a administração da RGE Sul reitera o compromisso e confiança com o acionista, clientes, parceiros, sociedade e demais 
stakeholders e agradece a todos colaboradores da Companhia pelos resultados alcançados. Assim, para 2023, seguimos otimistas 
quanto aos avanços do setor elétrico brasileiro e preparada para enfrentar os desafios e oportunidades no país.
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Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)

ATIVO
Nota  

explicativa 31/12/2022 31/12/2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  464.913  322.437
Títulos e valores mobiliários  615  3.568
Consumidores, concessionárias e permissionárias 5 1.219.024  1.403.690
Imposto de renda e contribuição social a compensar  25.465  14.001
Outros tributos a compensar  132.966  99.338
PIS/COFINS a compensar sobre ICMS 6  541.208  478.204
Derivativos  39.714  103.613
Ativo financeiro setorial 7  52.746  595.997
Estoques  30.167  18.507
Outros ativos  336.620  411.022
Total do circulante  2.843.438  3.450.376
Não circulante
Consumidores, concessionárias e permissionárias 5  58.168  79.690
Depósitos judiciais 14  93.954  106.144
Imposto de renda e contribuição social a compensar  403  2.751
Outros tributos a compensar  172.572  114.026
PIS/COFINS a compensar sobre ICMS 6  1.963.226  2.283.726
Ativo financeiro setorial 7  55.675  253.379
Derivativos  128.930  289.343
Créditos fiscais diferidos –  539
Ativo financeiro da concessão 8  8.010.390  5.904.078
Outros ativos  19.043  4.566
Ativo contratual 9  614.740  650.777
Intangível 10  2.263.970  2.340.592
Total do não circulante 13.381.071 12.029.611

  
Total do ativo 16.224.509 15.479.987

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota  

explicativa 31/12/2022 31/12/2021
Circulante
Fornecedores  890.460  1.090.239
Empréstimos e financiamentos 11  491.124  435.612
Debêntures 12  130.440  159.762
Taxas regulamentares  9.292  142.599
Imposto de renda e contribuição social a recolher  22.425  17.875
Outros impostos, taxas e contribuições a recolher  66.007  159.921
Mútuos com coligadas, controladas e controladora –  126.750
Dividendo e juros sobre capital próprio  185.718 –
Obrigações estimadas com pessoal  38.556  34.070
Passivo financeiro setorial 7  134.653 –
PIS/COFINS devolução consumidores  250.942 –
Outras contas a pagar  545.918  442.046
Total do circulante  2.765.534  2.608.874
Não circulante
Fornecedores  244.771  221.283
Empréstimos e financiamentos 11  3.089.830  3.283.120
Debêntures 12  3.124.420  2.376.098
Entidade de previdência privada 13  90.209  160.542
Imposto de renda e contribuição social a recolher  9.154  8.802
Débitos fiscais diferidos  322.552 –
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 14  208.196  215.196
Derivativos  78.634  24.133
Passivo financeiro setorial 7  98.267 –
PIS/COFINS devolução consumidores 6  2.069.786  2.768.506
Outras contas a pagar  155.174  117.810
Total do não circulante  9.490.993  9.175.490
Patrimônio líquido 15
Capital social  2.842.391  2.831.534
Reserva de capital  163.105  173.962
Reserva legal  288.073  234.784
Reserva de lucros a realizar  355.275 –
Reserva estatutária - reforço de capital de giro  404.100 –
Dividendo –  591.850
Resultado abrangente acumulado  (84.962)  (136.508)
Total do patrimônio líquido  3.967.983  3.695.623
Total do passivo e do patrimônio líquido 16.224.509 15.479.987

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)
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Resultado  
abrangente  
acumulado

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.820.677 184.819 185.950 – 489.922 – (140.739) – 3.540.630
Resultado abrangente total
 Lucro líquido do exercício – – – – – – – 976.685 976.685
 Ganhos (perdas) atuariais, líquidos dos efeitos tributários – – – – – – 18.405 – 18.405
 Outros resultados abrangentes: risco de crédito na marcação a 
  mercado de passivos financeiros, líquidos dos efeitos tributários – – – – – – (14.174) – (14.174)
Mutações internas do patrimônio líquido
 Aumento de capital 10.857 (10.857) – – – – – – –
 Constituição da reserva legal – – 48.834 – – – – (48.834) –
Transações de capital com os acionistas
 Dividendo adicional proposto – – – – – 591.850 – (591.850) –
 Aprovação de dividendos intermediários AGE 07/10/2021 e 11/11/2021 – – – – (489.922) – – (336.000) (825.922)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 2.831.534 173.962 234.784 – – 591.850 (136.508) – 3.695.623
Resultado abrangente total
 Lucro líquido do exercício – – – – – – – 1.065.789 1.065.789
 Ganhos (perdas) atuariais, líquidos dos efeitos tributários – – – – – – 54.011 – 54.011
 Outros resultados abrangentes: risco de crédito na marcação a 
  mercado de passivos financeiros, líquidos dos efeitos tributários – – – – – – (2.466) – (2.466)
Mutações internas do patrimônio líquido
 Aumento de capital 10.857 (10.857) – – – – – – –
 Constituição da reserva legal – – 53.289 – – – – (53.289) –
 Constituição da reserva de lucros a realizar – – – 355.275 – – – (355.275) –
 Constituição de reserva de capital de giro – – – – 404.100 – – (404.100) –
Transações de capital com os acionistas
 Dividendo intermediário – – – – – – – (67.407) (67.407)
 Dividendo adicional proposto – – – – – (591.850) – – (591.850)
 Dividendo mínimo obrigatório – – – – – – – (185.718) (185.718)
Saldos em 31 de dezembro de 2022 2.842.391 163.105 288.073 355.275 404.100 – (84.962) – 3.967.983

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Nota  
explicativa 2022 2021

Receita operacional líquida 16 10.440.750 10.660.448
Custo do serviço
Custo com energia elétrica 17 (4.731.691) (6.208.132)
Custo com operação  (897.931)  (758.938)
 Amortização  (378.321)  (321.866)
 Outros custos com operação  (519.609)  (437.072)
Custo do serviço prestado a terceiros (1.897.880) (1.218.554)
Lucro operacional bruto  2.913.248  2.474.824
Despesas operacionais
Despesas com vendas  (257.095)  (279.085)
 Amortização  (5.781)  (5.494)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (85.430)  (110.853)
 Outras despesas com vendas  (165.884)  (162.739)
Despesas gerais e administrativas  (363.913)  (289.298)
 Amortização  (38.581)  (33.239)
 Outras despesas gerais e administrativas  (325.332)  (256.059)
Outras despesas operacionais  (146.127)  (149.498)
 Amortização do intangível da concessão  (52.099)  (52.099)
 Outras despesas operacionais  (94.028)  (97.398)
Resultado do serviço  2.146.113  1.756.943
Resultado financeiro
Receitas financeiras  474.867  284.251
Despesas financeiras  (976.709)  (560.854)

 (501.841)  (276.603)
Lucro antes dos tributos  1.644.271  1.480.339
Contribuição social  (153.772)  (134.381)
Imposto de renda  (424.710)  (369.273)

 (578.482)  (503.655)
Lucro líquido do exercício  1.065.789  976.685
Lucro líquido básico e diluído por 
 ação ordinária - R$  947,01  867,83

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)

2022 2021
Lucro líquido do exercício 1.065.789 976.685
Outros resultados abrangentes  51.546  4.231
Itens que não serão reclassificados posteriormente 
 para o resultado:
 Ganhos (perdas) atuariais, líquidos dos efeitos tributários  54.011  18.405
 Risco de crédito na marcação a mercado de passivos financeiros, 
  líquidos dos efeitos tributários  (2.466)  (14.174)
Resultado abrangente do exercício 1.117.335 980.916

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Valor Adicionado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)

2022 2021
1 - Receita 14.707.509 16.122.687
 1.1 Receita de venda de energia e serviços 12.895.993 15.015.776
 1.2 Receita relativa à construção da infraestrutura de 
concessão 1.896.946 1.217.764
 1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (85.430) (110.853)
2 - (–) Insumos adquiridos de terceiros (7.840.591) (8.679.290)
 2.1 Custo com energia elétrica (5.276.707) (6.875.202)
 2.2 Material (1.149.682) (703.038)
 2.3 Serviços de terceiros (1.093.370) (802.375)
 2.4 Outros (320.832) (298.676)
3 - Valor adicionado bruto (1+2) 6.866.918 7.443.397
4 - Retenções (476.300) (414.421)
 4.1 Amortização (424.201) (362.321)
 4.2 Amortização do intangível de concessão (52.099) (52.099)
5 - Valor adicionado líquido gerado (3+4) 6.390.618 7.028.976
6 - Valor adicionado recebido em transferência 498.294 299.669
 6.1 Receitas financeiras 498.294 299.669

2022 2021
7 - Valor adicionado líquido a distribuir (5+6) 6.888.913 7.328.645
8 - Distribuição do valor adicionado
 8.1 Pessoal e encargos 401.113 348.593
  8.1.1 Remuneração direta 229.501 201.750
  8.1.2 Benefícios 156.132 133.510
  8.1.3 F.G.T.S. 15.479 13.333
 8.2 Impostos, taxas e contribuições 4.398.762 5.396.825
  8.2.1 Federais 2.647.498 2.228.682
  8.2.2 Estaduais 1.749.890 3.166.915
  8.2.3 Municipais 1.374 1.227
 8.3 Remuneração de capital de terceiros 1.023.249 606.542
  8.3.1 Juros 995.653 572.085
  8.3.2 Aluguéis 27.596 34.457
 8.4 Remuneração de capital próprio 1.065.789 976.685
  8.4.1 Dividendos (incluindo adicional proposto) 253.125 927.850
  8.4.2 Lucros retidos 812.664 48.834

6.888.913 7.328.645
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em milhares de reais)

31/12/2022 31/12/2021

Lucro antes dos tributos 1.644.271 1.480.339
 Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo 
  das atividades operacionais
  Amortização 474.783 412.698
  Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 97.149 66.648
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 85.430 110.853
  Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais 55.054 (125.018)
  Despesa (receita) com entidade de previdência privada 16.095 12.896
  Perda (ganho) na baixa de não circulante 92.320 95.517

2.465.102 2.053.933
Redução (aumento) nos ativos operacionais
  Consumidores, concessionárias e permissionárias 28.530 (173.143)
  Tributos a compensar 375.392 189.930
  Depósitos judiciais 18.940 20.405
  Ativo financeiro setorial 47.428 (607.717)
  Contas a receber - CDE (4.961) (1.615)
  Outros ativos operacionais 168.277 (95.119)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
  Fornecedores (176.291) 69.415
  Outros tributos e contribuições sociais (99.067) (5.540)
  Outras obrigações com entidade de previdência privada (4.594) (5.395)
  Taxas regulamentares 240 118.942
  Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos (112.735) (112.535)
  Passivo financeiro setorial 243.944 (268.451)
  Contas a pagar - CDE 7.321 (6.869)
  Outros passivos operacionais 106.644 87.106
Caixa líquido gerado (consumido) pelas operações 3.064.170 1.263.347
  Encargos de dívidas e debêntures pagos (372.095) (191.055)
  Imposto de renda e contribuição social pagos (273.976) (330.353)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas 
 atividades operacionais 2.418.099 741.939
Atividades de investimento
  Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos 
vinculados - aplicações (191.669) (26.239)
  Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos 
vinculados - resgates 178.224 775.179
  Adições de ativo contratual (1.955.912) (1.253.015)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas 
 atividades de investimento (1.969.357) (504.075)
Atividades de financiamento
  Captação de empréstimos e debêntures 1.877.592 2.260.046
  Amortização de principal de empréstimos e debêntures (1.267.748) (1.920.552)
  Liquidação de operações com derivativos (121.920) 525.509
  Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos (659.258) (989.230)
  Amortização de mútuo com controladas e coligadas (134.932) (183.800)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas 
 atividades de financiamento (306.266) (308.027)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 142.476 (70.163)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 322.437 392.601
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 464.913 322.437

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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