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Introdução
Revisamos o balanço patrimonial intermediário consolidado condensado da Votorantim S.A. e suas
controladas (a "Companhia"), em 30 de setembro de 2020, e as respectivas demonstrações intermediárias
consolidadas condensadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove
meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de
nove 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 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.
Conclusão sobre as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 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).
Curitiba, 06 de novembro de 2020
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
Contador CRC 1SP196994/O-2
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Balanço patrimonial
Intermediário consolidado condensado
Em milhões de reais

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas.
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Intermediário consolidado condensado
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Demonstração intermediária consolidada condensada do resultado
Períodos findos em 30 de setembro
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas.
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Demonstração intermediária consolidada condensada do resultado abrangente
Períodos findos em 30 de setembro
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas.
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Demonstração intermediária consolidada condensada das mutações do patrimônio líquido
Períodos findos em 30 de setembro
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

(i)

Efeitos das reapresentações dos saldos comparativos, conforme Nota 2.3 das últimas demonstrações financeiras anuais.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas.
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Demonstração intermediária consolidada condensada dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de setembro
Em milhões de reais

Nota

1/7/2020 a
30/9/2020

1/7/2019 a
30/9/2019

1/1/2020 a
30/9/2020

1/1/2019 a
30/9/2019

621

(648)
(1)

(3.796)
(1)

6.474
(37)

871
(238)
294
364
30
81
86
313
(57)

802
(41)
319
561
(14)

2.420
(26)
2.018
2.791
36
(113)
138
157
(54)

2.293
(345)
743
546
(45)

122

(20)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Prejuízo das operações descontinuadas
Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa
Depreciação, amortização e exaustão
Equivalência patrimonial
Juros, variações monetárias e cambiais
Constituição (reversão) de impairment de imobilizado, intangível e investimento
Perda (ganho) líquida na venda de imobilizado e intangível
Ajuste a valor justo de empréstimos e financiamentos
Constituição de provisões
Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros - compromisso firme
Ganho líquido na venda de investimento
Ganho líquido com instrumento financeiro - put option
Ganho na compra vantajosa de investida
Reconhecimento de crédito de PIS e COFINS sobre base de cálculo de ICMS
Realização de resultado abrangente na venda de investimento

20
12 (b)
12 e 13

5.1.1 (b)
21

44
132
16

(81)
2.487

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Demais créditos e outros ativos
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Uso do bem público - UBP
Tributos a recolher
Adiantamento de clientes
Demais obrigações e outros passivos
Caixa proveniente das atividades operacionais

695
229
28
41
(155)
443
3.269

Juros pagos sobre empréstimos e uso do bem público - UBP
Imposto de renda e contribuição social
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais

(251)
(61)
2.957

(105)
(110)
(436)
189
219
35
(8)
(283)

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

1.069
995
(76)
186
(13)
219
(106)
(23)
(130)

407
(151)
(156)
3.670

125
320
96
(6.722)
(20)
(783)
(108)
2.537

(480)
(128)
31
341
291
9
101
(362)

(265)
(113)
(260)
(226)
(44)
(222)
325
(328)

308
138
2
9
18
95
2.691

(809)
190
9
109
116
(31)
3.057

(206)
(6)
(13)
22
11
(259)
953

(227)
(89)
2.375

(873)
(271)
1.913

(883)
(92)
(22)
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Demonstração intermediária consolidada condensada dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de setembro
Em milhões de reais

Nota
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recebimento pela venda de imobilizado e intangível
Recebimento pela venda de investimentos
Recebimento de dividendos
Aquisição de imobilizado
Aumento de ativo biológico
Aquisição de investimentos
Aquisição (venda) de intangível
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captações de recursos
Liquidação de empréstimos e financiamentos
Liquidação de contratos de arrendamento mercantil
Instrumentos financeiros derivativos
Pagamento de dividendos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento
Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa
Efeito no caixa de empresas incluídas na consolidação
Outras aplicações de alta liquidez
Efeito de oscilações nas taxas cambiais
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

12
11
13

1/7/2020 a
30/9/2020
32
37
27
(869)
(13)

1/7/2019 a
30/9/2019
81

1/1/2020 a
30/9/2020

1/1/2019 a
30/9/2019
139
8.181
35
(1.981)

4

(7)

68
72
47
(2.220)
(16)
(228)
(3)

(782)

(699)

(2.280)

(116)
(15)
(1.287)
4.956

562
(2.107)
(66)
11
(7)
(1.607)

674
(1.263)
(55)
14
(445)
(1.075)

9.969
(6.912)
(178)
79
(567)
2.391

2.973
(8.157)
(139)
6
(1.612)
(6.929)

601

2.024

(1.995)

476
4.944
6.021

7
378
1.633
6.262
10.304

349
7.667
6.021

568

378
246
9.112
10.304

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

26
(799)
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Considerações gerais

A Votorantim S.A. ("Companhia", “Controladora” ou “VSA”), é uma holding investidora de longo prazo, brasileira, de controle
familiar. Com sede na cidade de São Paulo, tem por objetivo administrar bens e empresas, podendo participar em outras
companhias de qualquer natureza, no interesse de suas finalidades.
A Companhia, por meio de suas controladas e coligadas, atua nos segmentos de materiais de construção, metais e mineração,
alumínio, energia, aços longos, agroindústria e finanças.
1.1

Principais eventos ocorridos durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020

(a)

Aquisição de unidade fabril

A controlada Companhia Brasileira de Alumínio (“CBA”) anunciou, em agosto de 2019, a assinatura do contrato de compra e
venda de ações com a finalidade de adquirir integralmente as ações da empresa Arconic Indústria e Comércio de Metais Ltda.,
unidade localizada em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, que irá complementar a linha de produtos laminados da CBA.
De acordo com o IFRS3 / CPC 15 (R1) – “Combinação de negócios”, em caso de compra vantajosa, o adquirente deve reconhecer
o ganho resultante na demonstração de resultado do exercício, na data da aquisição. Antes de reconhecer o ganho decorrente
de compra vantajosa, a controlada CBA promoveu prévia revisão para certificar-se de que todos os ativos adquiridos e passivos
assumidos foram corretamente identificados e reconheceu os mesmos durante a revisão. A controlada já iniciou o processo
de contratação de empresa especializada para emissão de laudo de PPA (Purchase Price Allocation), com previsão de conclusão
ainda em 2020. Em fevereiro de 2020, a razão social do investimento adquirido passou a ser denominada CBA Itapissuma Ltda..
O preço pago pela aquisição totalizou R$ 224, gerando ganho por compra vantajosa de R$ 152, na aplicação do método de
aquisição previsto no CPC 15, registrado na rubrica “Outras receitas (despesas) operacionais”.
A composição preliminar dos ativos líquidos adquiridos encontra-se detalhada abaixo:
Em 1º de fevereiro de 2020
Caixa
Total da contraprestação transferida
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Imobilizado
Outros ativos adquiridos
Fornecedores
Outros passivos assumidos
Total de ativos líquidos identificáveis
Ganho por compra vantajosa
Tributos diferidos (34%)
Total da compra vantajosa líquida

(b)

224
224
7
20
58
139
216
21
(69)
(16)
376
152
(52)
100

Opção de compra de Piauí II e III

Em janeiro de 2020, a joint venture VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”), com controle compartilhado entre a Votorantim
Geração de Energia (“VGE”) e o CPP Investments exerceu sua opção de compra dos complexos eólicos Ventos do Piauí II e III
para desenvolvimento de novos parques eólicos na região Nordeste do Brasil, com investimento aproximado de R$ 2.000. O
contrato de compra e venda foi assinado em 10 de julho de 2020, após o cumprimento das condições precedentes
estabelecidas no acordo, pelo valor de R$ 115. O início de construção dos parques está previsto para 2021, com entrada em
operação em 2022. Cada um dos complexos será composto por cinco parques eólicos localizados na região da Serra do Inácio.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

Ventos do Piauí II terá 100% da sua estrutura distribuída entre 3 municípios piauienses (Curral Novo, Paulistana e Betânia do
Piauí) e o complexo Ventos do Piauí III terá aerogeradores instalados em Curral Novo (Piauí), Araripina e Ouricuri (Pernambuco).
Juntos, os novos complexos terão uma capacidade instalada de geração de energia de 409,2 MW e tornarão a VTRM
responsável por aproximadamente 1 GW de capacidade instalada de geração naquela região.
(c)

Deliberação de dividendos pela VSA

Em 20 de janeiro de 2020, a Companhia deliberou o pagamento de R$ 401 à sua controladora Hejoassu Administração S.A.,
correspondente a dividendos relativos à parte do saldo da conta de “Reservas de Lucros”, acumulado de exercícios anteriores.
O valor foi integralmente pago em 10 de fevereiro de 2020.
(d)

Aditamento ao contrato de empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962 pela Votorantim Cimentos S.A. (“VCSA”)

Em 30 de janeiro de 2020, a controlada Votorantim Cimentos S.A. (“VCSA”) renegociou as condições contratuais do empréstimo
sob a Lei nº 4.131/1962, contratado em março de 2018, no valor total de USD 100 milhões (R$ 426). A VCSA estendeu o prazo
final de vencimento de 2023 para 2025 e repactuou o custo do swap (instrumento financeiro derivativo) de 112,00% para
107,00% do CDI.
Em 9 de março de 2020, a controlada indireta Votorantim Cimentos N/NE S.A. (“VCNNE”) renegociou as condições contratuais
do empréstimo nos termos da Lei 4.131/1962, contratado em setembro de 2018, no valor total de USD 50 milhões (R$ 249). A
VCNNE estendeu o vencimento final de 2023 para 2025 e contratou um novo swap (instrumento financeiro derivativo) ao custo
de 111,00% do CDI. O swap anterior, ao custo de 108,00% do CDI, foi extinto no momento da renegociação do contrato
principal de empréstimo.
Os swaps atrelados às operações foram contratados em conjunto com a mesma instituição financeira do empréstimo e visa
tanto a troca de exposição à taxa flutuante LIBOR para taxa flutuante CDI, como a troca de moeda dólar para real (dívida em
USD + swap para BRL em % CDI).
(e)

Notas de Crédito à Exportação (“NCE”)

Em fevereiro de 2020, a controlada CBA firmou um contrato de NCE visando o financiamento de suas exportações no montante
de R$ 250, com vencimento final em 2029. A operação possui contrato de swap atrelado (instrumento financeiro derivativo –
hedge accounting), que visa a troca de exposição à taxa flutuante CDI em reais para taxa pré-fixada em dólares americanos,
resultando no custo médio ponderado de 4,25% ao ano. Destaca-se que o empréstimo é caracterizado como financiamento
verde com base nas diretrizes dos Green Loan Principles.
No final de março de 2020, para expandir sua liquidez de curto prazo no Brasil, a controlada Nexa firmou 4 contratos de NCE
no valor principal total de R$ 1.247 (aproximadamente USD 250 milhões) a custos entre 134,20% do CDI e CDI + 1,80% até
4,20%, com vencimentos entre 1 e 5 anos.
Em 9 de abril de 2020, a controlada Nexa firmou um contrato adicional de NCE no valor total de principal de R$ 230
(aproximadamente USD 45 milhões) e custo de CDI + 3,90 %, com vencimento de 1 ano.
(f)

Distribuição de dividendos pela controlada Nexa

Em 13 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração da controlada Nexa aprovou, de acordo com as leis de Luxemburgo,
distribuição de dividendos aos seus acionistas registrados em 16 de março de 2020, no valor de R$ 260 (USD 50 milhões), pagos
em 30 de março de 2020.
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(g)

Contrato de empréstimo - Nexa

Em 12 de março de 2020, a fim de expandir sua liquidez de curto prazo, a controlada Nexa contratou empréstimo com
instituição financeira global no valor principal de R$ 477 (aproximadamente USD 100 milhões) a custo pré-fixado em reais de
8,50% a.a., com vencimento de 5 anos. Simultaneamente, a controlada Nexa contratou swap para trocar a taxa de juros préfixada em dólares americanos de 2,45% a.a., bem como a moeda dos pagamentos do serviço da dívida de BRL para USD.
(h)

Captação de empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962 pela VCSA

Em 16 de março de 2020, a VCSA firmou contrato de empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962 no montante total de USD
50 milhões (R$ 249) com vencimento em 20 de março 2025.
A operação possui contrato de swap (instrumento financeiro derivativo) que visa tanto a troca de exposição à taxa fixa em
dólar para taxa flutuante CDI, como troca de moeda dólar para real, resultando no custo final de 110,80% a.a. do CDI. Este
swap foi contratado em conjunto com a mesma instituição financeira do empréstimo (dívida em USD + swap para BRL em %
do CDI).
(i)

Utilização de linha de crédito rotativo (Revolving Credit Facility)

Ao longo dos nove primeiros meses de 2020, as controladas indiretas St. Mary’s e Votorantim Cimentos International (“VCI”)
realizaram diversos movimentos na linha de crédito rotativo disponível, sendo que o montante líquido entre pré-pagamento e
novos saques totalizou um saldo adicional de cerca de USD 247 milhões se comparado ao saldo em aberto em dezembro de
2019. Estas captações fizeram parte da estratégia das controladas indiretas para reforçar sua posição de liquidez e fazer frente
as incertezas geradas pela pandemia e ao período de sazonalidade que recorrentemente afeta os mercados localizados no
exterior.
Em 28 de setembro de 2020, a controlada indireta VCI realizou o pré-pagamento parcial da Committed Credit Facility no
montante de USD 126 milhões, utilizando sua própria posição de caixa e aportes de capital da controlada VCSA. Em 30 de
setembro de 2020, o montante de USD 164 milhões estava em uso pela controlada indireta St. Marys. O montante de USD 126
milhões permanece disponível para novos saques, em caso de necessidade.
Em 13 de maio de 2020, a controlada indireta VCEAA realizou o saque da linha de crédito rotativo no montante de USD 200
milhões (R$ 1.180). Os recursos oriundos deste saque foram utilizados para executar a recompra dos títulos (bonds) da
controlada indireta VCI com vencimento em abril de 2021.
Em 14 de setembro de 2020, a controlada indireta VCEAA fez o pré-pagamento total do saldo devedor na Revolving Credit
Facility no montante de USD 200 milhões. Os recursos deste pré-pagamento foram oriundos, predominantemente, de aportes
de capital da controlada VCSA. Essa linha de crédito foi contratada pela controlada VCSA e suas controladas no montante total
de USD 500 milhões e com vencimento em agosto de 2023. Os recursos permanecem disponíveis para novos saques, em caso
de necessidade.
Em 14 de abril de 2020, a fim de aumentar sua liquidez de curto prazo, a controlada Nexa sacou totalmente sua linha de crédito
rotativo no valor de USD 300 milhões. Em 30 de junho de 2020, o valor foi integralmente reembolsado com os recursos obtidos
com o Bond Offering, conforme nota 1.1 (j). A linha de crédito rotativo permanece disponível para a controlada até outubro de
2024.
(j)

Bond Offering - Nexa

Em 15 de junho de 2020, a controlada Nexa efetuou Bond Offering no valor de R$ 2.738 (USD 500 milhões), com vencimento
em janeiro de 2028 a taxa de juros de 6,50% ao ano. Essa nova oferta foi feita de acordo com a estratégia da controlada de
aumentar sua liquidez e refinanciar parte de sua dívida atual, estendendo seu prazo médio.
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Com os recursos captados por meio da Bond Offering mencionada acima, a controlada antecipou o pagamento dos seguintes
passivos:
(i) em 19 de junho de 2020, o principal pendente e os juros acumulados de um Contrato de Pré-Pagamento de Exportação no
valor de USD 100 milhões; (ii) em 23 de junho de 2020, o principal em aberto e juros acumulados da Linha de Crédito Rotativo
no valor total de USD 301 milhões; (iii) em 29 de junho de 2020, o principal em aberto e os juros acumulados de uma Nota de
Crédito de Exportação no Brasil no valor de USD 96 milhões.
(k)

Reconhecimento de perda por impairment

A controlada Nexa reconheceu, durante o período findo em 30 de setembro 2020, perda por impairment, classificado no
imobilizado, na classe de obras em andamento, no valor total de R$ 217. O montante refere-se, substancialmente, ao projeto
Jarosita, sendo R$ 39 no terceiro trimestre de 2020. A execução do projeto está suspensa e sem expectativa para retomada.
Adicionalmente, a controlada Nexa reconheceu perda por impairment em sua Unidade Geradora de Caixa (“UGC”) Cerro Pasco
no valor de R$ 1.101, sendo R$ 303 no terceiro trimestre de 2020, e em ágio no segmento de mineração no valor de R$ 1.191.
A perda por redução ao valor recuperável representa a supervalorização do valor contábil dos ativos incluídos na UGC e no
segmento de mineração peruano sobre seus respectivos valores justos menos custos de alienação (FVLCD) dos ativos incluídos.
Tais perdas por redução ao valor recuperável ocorreram principalmente como resultado da queda de preços dos metais,
suspensão da produção e aumento dos custos operacionais, totalizando perda por impairment no montante de R$ 2.509,
reconhecidas em Outros resultados operacionais, líquidos.
Para a controlada VCSA, dentro do segmento Europa, Ásia e África, as operações da Turquia são consideradas, de maneira
consistente com os anos anteriores, uma única UGC. Por meio do método de valor em uso, foi identificado impairment nas
classes de ativo imobilizado de terras e terrenos, edifícios e construções, e nas classes de ativo intangível de software, direitos
de exploração de recursos naturais, asset retirement obligation e outros, no montante de R$ 143, decorrente principalmente
da atualização das premissas de volumes de venda para os próximos anos. Da mesma maneira, as operações da Espanha são
consideradas, de maneira consistente com os anos anteriores, uma única UGC.
Por meio do método de valor em uso, foi identificada reversão de impairment no segmento Europa, Ásia e África e no segmento
Brasil, nas classes de ativo imobilizado de máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, edifícios e construções, e
na classe de ativo intangível, direitos de exploração de recursos naturais, no montante de R$ 13.
No segmento América Latina, as operações da Bolívia são consideradas, de maneira consistente com os anos anteriores, uma
única UGC. Por meio do método de valor em uso, foi identificado impairment nas classes de ativo de máquinas e equipamentos,
no montante de R$ 136, decorrente principalmente do aumento da taxa de desconto, devido revisão para cima do risco país e
custo da dívida, e da redução dos volumes de venda de cimento esperados para 2020.
No período findo em setembro de 2020, a controlada CBA constituiu provisão de impairment, em seu imobilizado, no montante
de R$ 16.
(l)

Retorno do setor de mineração no Peru

Após o fim do período de restrições operacionais às indústrias não essenciais, imposto pelo governo peruano devido ao COVID19, as atividades econômicas vêm sendo retomadas de forma gradual e progressiva desde o dia 11 de maio de 2020.
Consequentemente, as operações nas unidades de mineração Cerro Lindo e El Porvenir, da controlada Nexa, estão em fase de
retomada seguindo protocolos rígidos de saúde e segurança. Além disso, tendo em vista o atual ambiente macroeconômico e
o tempo incerto de recuperação, foi decidido também que a mina subterrânea de Atacocha permanecerá suspensa, seguindo
os esforços da controlada para reduzir custos e melhorar sua eficiência operacional. Atualmente, a controlada não definiu
quanto tempo essa suspensão durará, a determinação dependerá da duração e gravidade da incerteza econômica relacionada
ao COVID-19
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(m)

Contrato de empréstimo com BNDES

Em julho de 2020, a controlada Nexa contratou empréstimo, aprovado pelo BNDES, no valor principal total de R$ 750
(aproximadamente USD 140 milhões) a um custo de TLP + 3,39%, com prazo de 20 anos. O valor será utilizado para financiar o
projeto Aripuanã.
(n)

Aumento de capital - VCSA

Durante os meses de agosto e setembro de 2020, a controlada VCSA aprovou aumentos de capital na sua controlada VCI no
montante de RS 1.000, a serem integralizados até 31 de dezembro de 2020, visando a gestão do endividamento e o prépagamento e redução das linhas de crédito rotativo (Revolving Credit Facilities) com vencimento até 2023, utilizados pela
controlada durante a pandemia do COVID-19, com o objetivo de manter sua liquidez. Do total de RS 1.000 aprovado, até 30 de
setembro de 2020 foram integralizados R$ 880 (USD 164 milhões).
(o)

Reversão da constituição de crédito tributário diferido – CBA

No terceiro trimestre de 2020, a Controlada CBA reavaliou a recuperação dos tributos diferidos registrados em sua apuração
fiscal, e o estudo técnico realizado demonstrou que não era possível a contabilização integral do crédito referentes à Provisões
(impairment e perdas diversas). Desta forma, houve a reversão da constituição do crédito tributário diferido no montante de
R$ 345.
(p)

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

Diante do surgimento da pandemia relacionada ao novo Coronavírus, que provocou impactos na saúde pública e na economia
do Brasil e de diversos países, a Companhia informa que vem tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar impactos à
saúde e segurança dos empregados, familiares, parceiros e comunidades, bem como à continuidade de todas suas operações.
Essas medidas estão em conformidade com as leis vigentes nos países de atuação da Companhia e seus regulamentos internos.
A extensão dos impactos do COVID-19 dependerá da duração da pandemia, eventuais restrições impostas por governos e
outros possíveis desdobramentos nos países em que a Companhia e suas controladas atuam. A Companhia e suas controladas
avaliam e implementam constantemente planos de ação em conjunto com clientes, fornecedores e outros stakeholders
envolvidos, de acordo com o cenário vigente e as melhores projeções possíveis. Neste cenário, a Companhia e suas controladas
vem monitorando os efeitos nas principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como outros saldos com potencial
de gerar incertezas e impactos nas informações financeiras divulgadas. Abaixo, as avaliações mais relevantes:
(i)

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

A Companhia e suas controladas consideram que os potenciais efeitos da pandemia, representam uma mudança nos fatos e
circunstâncias considerados nos cenários futuros projetados pela Administração para a análise anual da recuperabilidade dos
ativos não financeiros elaborados para as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de
2019. Sendo assim, a Companhia e suas controladas estão reavaliando e monitorando constantemente os indicativos de
impairment dos ativos não financeiros, na intenção de identificar evidências de perdas no valor recuperável (impairment).
As controladas Nexa, VCSA e CBA registraram, no período findo em 30 de setembro de 2020, impairment de R$ 2.791, conforme
detalhamento na nota 1.1 (k).
(ii)

Recuperabilidade dos tributos diferidos ativos

A Companhia e suas controladas avaliaram os impostos diferidos ativos sobre prejuízo fiscal/base negativa e diferenças
temporárias contabilizados em seu balanço em 30 de setembro de 2020, e mesmo diante do cenário de incerteza, não
identificaram necessidade de provisão para perda dos saldos já contabilizados.
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(iii)

Análise dos índices de liquidez e linhas de crédito disponíveis

A Companhia possui sólida posição de liquidez, reforçada por linhas de crédito rotativo disponíveis no montante de USD 200
milhões. Suas controladas Votorantim Cimentos e Nexa também possuem linhas semelhantes. A Votorantim Cimentos possui
uma linha de USD 500 milhões. A Nexa, por sua vez, tem uma linha de crédito no montante de USD 300 milhões. Essa posição
proporciona à Companhia condições para mitigar, ainda que não totalmente conhecidos, os impactos desse cenário adverso.
Considerando a incerteza já mencionada, somada à revisão de ratings de instituições brasileiras e estrangeiras por agências
especializadas, a Companhia e suas controladas seguem monitorando seus índices de liquidez.
(iv)

Cumprimento de obrigações contidas nos contratos de dívida (covenants)

De acordo com os contratos vigentes, os índices financeiros que são monitorados pela Companhia foram atingidos, uma vez
que são apurados de acordo com as demonstrações financeiras anuais. Considerando que a Companhia e suas controladas
estão expostas a riscos decorrentes do COVID-19, que podem deteriorar seus resultados operacionais, não é possível assegurar
que estes covenants serão atingidos no futuro. Desta forma, a Administração monitora assiduamente os covenants assumidos
em seus contratos financeiros, possibilitando a antecipação de possíveis descumprimentos.
(v)

Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e fornecedores

A Companhia e suas controladas avaliaram seus principais contratos de fornecimento e suprimento junto a clientes e
fornecedores, respectivamente, e concluíram que, apesar dos impactos causados pela pandemia do COVID-19, as suas
principais obrigações contratuais foram cumpridas.
(vi)

Matriz de riscos para o cálculo da estimativa de perdas por créditos de liquidação duvidosa

A Companhia e suas controladas estão monitorando a necessidade de reavaliação das premissas de classificação de risco dos
clientes que baseiam o cálculo da estimativa de perdas por créditos de liquidação duvidosa. Até a emissão dessas
demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas não identificaram a necessidade de alteração relevante na
classificação de risco de seus clientes que gerasse incremento material no montante estimado de perda por créditos de
liquidação duvidosa registrado em 30 de setembro de 2020 ou outros efeitos adversos a serem contabilizados no grupo de
contas a receber de clientes.
(vii)

Estimativa de perda dos estoques por decorrência de baixo giro e alteração do valor realizável

A Companhia e suas controladas estão monitorando o giro dos estoques, considerando que este representa a principal
premissa para a constituição da estimativa de perda contabilizada pela Companhia e suas controladas. As premissas do valor
realizável líquido dos estoques foram revisadas após os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19 no curso normal dos
negócios. Até a emissão dessas demonstrações financeiras, a Companhia e suas controladas não identificaram alterações
materiais no valor realizável dos estoques, bem como não identificaram a necessidade de incremento da estimativa de perda
dos estoques contabilizados, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, considerando as análises de giro dos
estoques.
(viii)

Considerações finais

Até o momento da emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias, a Companhia e suas controladas não
identificaram outros impactos relevantes a serem divulgados e não possuem visibilidade de impactos ou indícios contábeis
decorrentes da pandemia causada pelo COVID-19 que impliquem em mudanças nas políticas contábeis, nas principais
estimativas estabelecidas e nos julgamentos contábeis críticos acima mencionados.

14

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

2

Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas

2.1

Base de apresentação

(a)

Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas

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 das
demonstrações financeiras intermediárias, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas de 30 de setembro de 2020, 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 significativas em relação àquelas demonstrações financeiras.
Portanto, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
aprovadas em 3 de março de 2020, e disponível no site de Relações com Investidores (www.votorantim.com.br/ri).
A Companhia optou voluntariamente pela apresentação da demonstração intermediária condensada dos fluxos de caixa para
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas foram preparadas de forma consistente com as
políticas contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
(b)

Aprovação das demonstrações financeiras

A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 6 de novembro de 2020.
3

Mudanças nas práticas contábeis e divulgações

3.1

Transição de normas

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, não houve alterações nas práticas contábeis adotadas pela
Companhia e suas controladas, em relação àquelas detalhadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.
4

Estimativas e julgamentos contábeis críticos

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 não houve alteração nas estimativas e premissas que
apresentasse risco significativo, com probabilidade de causar ajuste relevante nos valores contábeis dos ativos e passivos para
o exercício social corrente, em relação àquelas detalhadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.
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5

Gestão de risco financeiro

5.1
(a)

Fatores de risco financeiro
Risco cambial

A Companhia e suas controladas possuem certos investimentos em operações no exterior, cujos ativos líquidos estão expostos
ao risco cambial. A exposição cambial decorrente da participação da Companhia e de suas controladas em operações no
exterior é protegida, principalmente, por meio de empréstimos e financiamentos na mesma moeda desses investimentos,
sendo classificados como hedge de investimento líquido.
Apresentamos a seguir os saldos contábeis de ativos e passivos indexados à moeda estrangeira na data de encerramento dos
balanços patrimoniais:

(i)

Não considera os custos de captação.

(b)

Hedge de investimentos em entidades no exterior

Foram designados como objeto de hedge os investimentos apresentados na tabela a seguir e como instrumento de hedge a
parcela da dívida da Companhia e de suas controladas CBA, Votorantim Cimentos International S.A. e St. Marys Cement Inc.,
denominadas em euros e em dólares.
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A Companhia e suas controladas documentam e avaliam mensalmente a efetividade das operações de hedge de investimento
prospectivamente, conforme requerido pelo CPC 48/IFRS 9 – “Instrumentos financeiros”.
A perda com variação cambial na conversão das dívidas, líquida de imposto de renda e contribuição social, reconhecida como
“Ajustes de avaliação patrimonial” em 30 de setembro de 2020, foi no montante de R$ 391 (30 de setembro de 2019, ganho
líquido no montante de R$ 67) (Nota 17 (c)).
(c)

Risco de liquidez

A tabela a seguir analisa os principais passivos financeiros da Companhia e de suas controladas, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa contratuais não descontados, esses valores podem não ser conciliados com os valores
divulgados no balanço patrimonial.
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5.1.1

Instrumentos financeiros derivativos

(a)

Efeito dos derivativos financeiros no balanço patrimonial, fluxo de caixa e resultado

A seguir são apresentados os instrumentos financeiros derivativos e os objetos protegidos pelos mesmos:

Em 30 de setembro de 2020, as operações de hedge accounting operacional, reconhecidas em “Ajuste de avaliação patrimonial” totalizaram perda no montante de R$ 901. Além dessas,
existem operações de hedge accounting líquidos de impostos, com ganho no montante de R$ 391, em controladas não consolidadas também reconhecidas em “Ajuste de avaliação
patrimonial”.
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(b)

Instrumentos financeiros derivativos – Put option

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi finalizada a operação em razão da qual a Votorantim Siderurgia S.A.
passou a ser uma subsidiária da ArcelorMittal Brasil S.A. (“AMB”). Conforme o acordo entre as partes, a VSA passou a deter
participação minoritária de 15% do negócio aços longos combinados da AMB que em atendimento às regras contábeis, foi
reconhecido como instrumento financeiro, de acordo com o CPC 48 – “Instrumentos financeiros”. A variação do valor justo
desta operação no período, resultou na perda líquida no montante de R$ 407 (30 de setembro de 2019, ganho de R$ 20),
registrado na rubrica de “Resultado financeiro líquido”.
5.1.2

Estimativa do valor justo

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como as premissas para sua valorização:
Ativos financeiros - considerando-se a natureza e os prazos, os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização.
Passivos financeiros - estão sujeitos a juros com taxas usuais de mercado. O valor de mercado foi calculado tendo por base o
valor presente do desembolso futuro de caixa, usando-se taxas de juros atualmente disponíveis para emissão de débitos com
vencimentos e termos similares.
A Companhia e suas controladas divulgam as mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo
valor justo:
Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
Nível 2 - Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo,
seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços);
Nível 3 - Inserções para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções nãoobserváveis).
Em 30 de setembro de 2020, os ativos financeiros mensurados ao valor justo e passivos financeiros divulgados ao valor justo
foram classificados no nível 1 e 2 de hierarquia do valor justo, vide classificação a seguir.
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(i)
O valor justo desses instrumentos financeiros leva em conta o risco de crédito da Companhia e suas controladas, o
valor da alteração no valor justo do passivo financeiro que é atribuível a alterações no risco de crédito é registrado no
patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Caso a classificação do risco de crédito em outros resultados
abrangentes criar ou aumentar o descasamento contábil no resultado, a entidade deve apresentar todos os ganhos ou as
perdas no resultado do exercício. O montante acumulado das alterações do risco de crédito permanece nos outros resultados
abrangentes até a liquidação do instrumento financeiro, quando são reclassificados para lucros acumulados, sem afetar o
resultado do exercício.
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5.1.3

Demonstrativo da análise de sensibilidade

Os principais fatores de risco que impactam a precificação dos instrumentos financeiros de caixa e equivalentes de caixa, das
aplicações financeiras, dos empréstimos e dos financiamentos e instrumentos financeiros derivativos são a exposição à
flutuação das moedas estrangeiras das investidas localizadas no exterior, das taxas de juros LIBOR, CDI, Cupom de dólar, dos
preços de commodities e dos contratos de compra e venda de energia elétrica. Os cenários para estes fatores são elaborados
utilizando fontes de mercado e fontes especializadas, seguindo a governança da Companhia.
Os cenários em 30 de setembro de 2020, estão descritos abaixo:
Cenário I - Considera choque nas curvas e cotações de mercado de 30 de setembro de 2020, conforme cenário base definido
pela Administração para 31 de dezembro de 2020.
Cenário II - Considera choque de + ou - 25% nas curvas de mercado de 30 de setembro de 2020.
Cenário III - Considera choque de + ou - 50% nas curvas de mercado de 30 de setembro de 2020.
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(i)

Os saldos apresentados não conciliam com as notas explicativas, pois a análise realizada contemplou somente as moedas mais significativas e as taxas de juros contemplam
somente o valor de principal.

22

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

6

Qualidade dos créditos dos ativos financeiros

Os ratings decorrentes de classificação local e global foram extraídos das agências de rating (Standard & Poor’s, Moody’s e
Fitch Ratings). Para apresentação foi considerado o padrão de nomenclatura da Standard & Poor’s, da Fitch Ratings e a
classificação conforme estabelecido nas Políticas Financeiras.
(i)

Referem-se a valores aplicados em bancos no exterior que não possuem classificação nas agências de rating.
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7

Contas a receber de clientes

(a)

Composição

(b)

Vencimento

8

Estoques

9

Instrumentos financeiros – ações

24

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

10

Tributos a recuperar

11

Investimentos

(a)

Composição

O percentual do capital total é equivalente ao percentual do capital votante para as empresas listadas no quadro anterior,
exceto para as empresas Alunorte – Alumina do Norte S.A. e Mineração Rio do Norte, das quais os percentuais de capital
votante são, respectivamente, 3,52% e 12,50%.
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(b)

Movimentação e informação das investidas

(i)

Os investimentos abaixo consideram os ágios pagos na aquisição dos investimentos e o saldo de mais valia, conforme
detalhado a seguir, que é amortizado no resultado da controladora:

(ii)

Em 30 de setembro de 2020, o investimento contempla o ajuste a valor justo no montante de R$ 495 (31 de dezembro
de 2019, R$ 495).

26

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas
em 30 de setembro de 2020
Em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma

12

Imobilizado

(a)

Composição e movimentação

(i)

Refere-se, substancialmente, a aquisição da empresa Arconic Indústria e Comércio de Metais Ltda – Nota 1.1 (a).

(ii)

Os impactos relacionados ao impairment referem-se às controladas Nexa e VCSA – Nota 1.1 (k).

(iii)

As transferências incluem a reclassificação de “Obras em andamento” para outras classes do grupo de imobilizado, bem como “Direitos de exploração sobre recursos naturais” e
“Softwares” do intangível.
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(b)

Obras em andamento

O saldo é composto principalmente de projetos de expansão e otimização das empresas industriais.

Aços longos
2%

Votorantim
Energia
0%

Outros
2%

CBA
10%

Votorantim
Cimentos
24%

Nexa
Resources
62%

Apresentamos a seguir os principais projetos em andamento por negócio:
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13

Intangível

(a)

Composição e movimentação

(i)

Os impactos relacionados ao impairment referem-se às controladas Nexa e VCSA – Nota 1.1 (k).

(ii)

As transferências incluem a reclassificação de “Obras em andamento” para outras classes do grupo de imobilizado, bem como “Direitos de exploração sobre recursos naturais”
e “Softwares” do intangível.
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14

Empréstimos e financiamentos

(a)

Composição e valor justo
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(i)

Alguns contratos de empréstimo na modalidade de Nota de Crédito à Exportação visam o financiamento de operações
relacionadas à exportação e possuem contratos de swap atrelados (instrumento financeiro derivativo), que visam a
troca de exposição à taxa flutuante CDI em reais para taxa pré-fixada em dólares americanos.

(ii)

Os empréstimos relativos à Lei 4.131/1962 possuem swaps (instrumentos financeiros derivativos) que visam tanto a
troca de taxas flutuantes em LIBOR e pré-fixada para taxa flutuante em CDI, como a troca em moeda em dólar para real.
Estes swaps foram contratados com a instituição financeira em conjunto com o empréstimo (dívida em dólar + swap
para real em % do CDI). Os termos e as condições do empréstimo e derivativo configuram-se como operação casada,
de modo que economicamente a resultante seja uma dívida em % do CDI em reais. A diferença da mensuração entre os
dois instrumentos (empréstimo ao custo amortizado x derivativo ao valor justo), gera um “descasamento contábil” no
resultado e, para eliminar este efeito, as contratações feitas a partir de agosto de 2015 foram designadas na modalidade
“fair value”, sendo o efeito desta designação a mensuração da dívida a valor justo por meio do resultado conforme nota
20.

Legenda:
BNDES
BRL
BOB
CAD
CDI
COP
EUR
FINAME
IBR
IPCA
LIBOR
PEN
SELIC
TJLP
TRY
USD
UYU

– Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
– Moeda nacional (real).
– Peso boliviano.
– Dólar canadense.
– Certificado de Depósito Interbancário.
– Peso colombiano.
– Moeda da união Europeia (euro).
– Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais.
– Inter-Bank Rate (Colombia).
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
– London Interbank Offered Rate.
– Novo sol peruano.
– Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
– Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Até dezembro de 2017, a TJLP era o custo básico de financiamentos do
BNDES. A partir de janeiro de 2018 a Taxa de Longo Prazo (TLP) passou a ser o principal custo financeiro dos financiamentos do BNDES.
– Lira turca.
– Dólar norte-americano.
– Peso uruguaio.

(b)

Movimentação
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(c)

Captações e amortizações

Por meio de captações e pagamentos antecipados de certas dívidas, a Companhia e suas controladas buscam alongar o prazo médio dos vencimentos, bem como equilibrar a exposição a
diferentes moedas dos empréstimos e financiamentos a sua geração de caixa nestas moedas.
As principais captações e amortizações efetuadas no período foram as seguintes:

(i)
(ii)
(iii)

As modalidades de Nota Crédito de Exportação possuem taxa pré-fixada em dólares americanos conforme descrito no item (a).
A modalidade de Empréstimos Sindicalizados / Bilateral contratada pela controlada Nexa Resources Peru S.A.A. possui swap que visa a troca de moeda em BRL para dólar
americano e taxa em 8,5% a.a. para 2,45% a.a..
A modalidade de 4131 possui taxa flutuante em CDI, conforme descrito no item (a).
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(d)

Perfil de vencimento

Moeda nacional

2.792

2.021

2.595

Moeda estrangeira

3.313

7.051

2027

2028+

2.648
611

432
2020

7.334

2021

2022

(e)

Composição por moeda

(f)

Composição por indexador

2023

2024

2025

2026
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(g)

Garantias

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia garantia ou prestava avais para o seguinte saldo de empréstimos e financiamentos.

(i)

Refere-se a assunção de dívida originalmente contratada pela controlada CBA.

Além destas garantias a Companhia presta aval para o saldo de R$ 1.355 da joint venture VTRM Energia e Participações S.A.
(31 de dezembro de 2019, R$ 1.403).
Em 30 de setembro de 2020, estava garantido por bens do ativo imobilizado em função de alienação fiduciária o montante de
R$ 584 (31 de dezembro de 2019, R$ 895).
(h)

Obrigações contratuais / Índices financeiros

Determinados contratos de empréstimos e financiamentos estão sujeitos ao cumprimento de certos índices financeiros
(covenants). Quando aplicáveis, tais obrigações são padronizadas para todos os contratos de empréstimos e financiamentos.
A Companhia e suas controladas atenderam a todas as condições estabelecidas nas cláusulas contratuais de empréstimos e
financiamentos, considerando a obtenção de isenções (waivers) pela controlada Nexa.
Os waivers estabelecem que não há requerimento de mensuração do índice de alavancagem da investida Nexa até junho de
2021, eliminando o risco de pré-pagamento de dívidas atreladas a estes covenants. Portanto, não há possibilidade de que uma
contraparte exija o pagamento de dívidas pendentes ou de inadimplência de outros contratos de dívida.
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15
(a)

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Reconciliação da despesa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ("CSLL”)

Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado dos trimestres findos em 30 de setembro
apresentam a seguinte reconciliação com base na alíquota nominal brasileira:

(i)

Refere-se ao impairment de ágio da controlada Nexa, conforme mencionado na nota 1.1 (k)

(ii)

Refere-se, substancialmente, à reversão de tributo diferido na controlada CBA, conforme mencionado na nota 1.1 (o)
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(b)

Composição dos saldos de impostos diferidos
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(c)

Efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos no resultado do período e no resultado abrangente
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16

Provisões

(a)

Composição e movimentação

(b)

Provisões tributárias, cíveis, trabalhistas, ambientais, outras e depósitos judiciais remanescentes

(i)
A Companhia e suas controladas possuem saldos depositados em processos classificados pela Administração,
seguindo as indicações dos consultores jurídicos da Companhia e de suas controladas como de perda remota ou possível,
portanto, sem a respectiva provisão.
(c)

Processos com probabilidade de perdas consideradas possíveis

A Companhia e suas controladas têm ações envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com
base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída.
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17

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia era
de R$ 28.656, composto por 18.278.789 milhares de ações ordinárias nominativas.
(b)

Dividendos

Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia deliberou o pagamento à sua controladora
Hejoassu Administração S.A. o montante de R$ 401 correspondente a dividendos relativos a parte do saldo da conta de
"Reservas de lucros" acumulados até 31 de dezembro de 2019.
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(c)

Ajustes de avaliação patrimonial
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18

Receita líquida dos produtos vendidos e dos serviços prestados

19

Abertura do resultado por natureza
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(i)

Despesas com benefícios a empregados

20

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(i)

Refere-se a aquisição pela controlada CBA, conforme nota 1.1 (a)

(ii)

Refere-se, substancialmente, ao reconhecimento dos processos de exclusão do ICMS do PIS/COFINS.

(iii)

A constituição de impairment refere-se às controladas Nexa e VCSA, conforme nota 1.1 (k).
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21

Resultado financeiro líquido
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22

Informações suplementares, segmentos de negócios

A fim de proporcionar um maior nível de informações, a Companhia optou por divulgar informações financeiras por segmentos
de negócio. As informações a seguir referem-se à abertura da VSA 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 pelas empresas holdings.
Adicionalmente, são destacadas as eliminações e reclassificações entre as empresas, de forma que o resultado líquido
corresponda às informações financeiras consolidadas da VSA, divulgadas como informações suplementares. Essas informações
suplementares não objetivam estar de acordo e não são requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pela
IFRS.
(a)
Gestão de capital
Os índices de alavancagem financeira são calculados de acordo com as informações dos segmentos industriais, considerando
a base das informações do resultado acumulado de 12 meses, conforme cláusulas restritivas de empréstimos:
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(b)

Balanço patrimonial – Segmentos de negócio
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(c)

Demonstração do resultado – Segmentos de negócio
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(d)

EBITDA ajustado – Segmentos de negócio
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23

Eventos subsequentes

(a)

Contrato de intenção de venda da Unidade de São Miguel Paulista - CBA

A controlada CBA assinou acordo de intenção venda da Unidade de São Miguel Paulista (Níquel) no dia 28 de setembro de
2020, sendo que o fechamento da operação somente ocorrerá após período de avaliações da planta pela compradora, e caso
seja bem sucedida, será concluído até dezembro de 2021. Em face da reavaliação dos ativos de São Miguel Paulista, que, devido
ainda às incertezas quanto a composição do valor justo sobre esses ativos, a Companhia esperar concluir essa revisão até
dezembro de 2020.
(b)

Desembolso BNDES

Em 26 de outubro de 2020, após o cumprimento de todas as condições precedentes estabelecidas, a controlada Nexa
desembolsou a primeira parcela do Contrato de Financiamento Aripuanã assinado com o BNDES no valor de aproximadamente
R$ 225 (aproximadamente USD 40 milhões) a um custo de TLP + 3,39% com a data de vencimento em 2040.
(c)

Pré-pagamento de linha de crédito rotativo - VCSA

Em outubro de 2020, a controlada indireta St. Marys liquidou o valor de USD 70 milhões da sua linha de crédito rotativo
(Committed Credit Facility). Após este reembolso, o valor restante disponível desta linha de crédito para uso futuro é de USD
195 milhões.
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