
 

 

PARQUE EÓLICO BOA VISTA S.A. 

CNPJ 20.088.432/0001-03 

 

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (em R$ exceto quando mencionado em 

contrário) 

 

Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à 

apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021. A 

Parque Eólico Boa Vista S.A. é uma Companhia anônima de capital fechado e sediada no 

município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia, Fazenda Santa Rita, sem número, Estrada 

Vicinal que liga a BA-427 à Estrada Vicinal que, por sua vez, liga a Lagoa Damasceno à Baixa 

do Macário, próximo ao Povoado Sapecado, Zona Rural , constituída em 14 de abril de 2014. A 

Companhia tem como objeto social as atividades de produção de energia elétrica de origem e 

natureza eólica, manutenção de redes de distribuição, transmissão, distribuição e comércio de 

energia elétrica, que podem ser exercidas diretamente ou mediante participação em consórcio



 

Balanços patrimoniais  
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  Nota  2021 2020 

        

Ativos      

Circulante       

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.198.328 4.477.619 

Títulos e Valores Mobiliários 5 14.240.833 10.046.533 

Contas a receber 6 4.286.709 3.643.212 

Contas a receber - partes relacionadas 17.1 37.699 37.699 

Adiantamentos a fornecedores   977 546 

Despesas antecipadas   46.107 46.334 

Impostos a recuperar   10.880 10.655 

    

 

19.821.533 18.262.598 

 

Não circulante      
Depósito judiciais   1.473.079 508.293 

       
Imobilizado 7 138.961.822 145.640.040 

Intangíveis  6.643 - 

Direito de uso de arrendamento  2.737.258 2.508.894 

    

 

143.178.802 148.657.227 

      
Total de ativos   163.000.335 166.919.825 

      
Passivo e patrimônio líquido       

Circulante       

      

Contas a pagar 9 845.474 284.600 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2 29.288 709.786 

Tributos a recolher 8 221.832 195.206 

Adiantamentos de clientes   16.473 10.758 

Empréstimos e financiamentos 10 9.447.988 7.181.724 

Dividendos a pagar 11.3 816.085 236.596 

Arrendamentos mercantil   435.046 359.642 

Provisão para IRPJ e CSLL correntes   217.876 256.509 

  

 

12.030.062 9.234.821 

 

Não circulante      
Empréstimos e financiamentos 10 73.910.164 82.815.495 

Arrendamentos mercantil   2.661.646 2.400.930 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos  122.638 103.026 

    

 

76.694.448 85.319.451 

 

Patrimônio líquido      
Capital social 11.1 64.800.888 64.800.888 

Reserva legal 11.2 995.720 823.912 

Reserva para contingências 11.5 5.502.775 5.502.775 

Dividendos adicionais propostos 11.4 2.976.442 1.237.977 

Total do patrimônio líquido   

 

74.275.825 72.365.552 

      
Total do passivo e patrimônio líquido   163.000.335 166.919.825 

 

 



 

Demonstrações dos resultados 
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 Nota 2021 2020 

 

Receitas e custos operacionais    
      
Receita líquida de vendas 12 20.884.775 19.565.043 

Custos das vendas 13 (10.012.906) (9.031.870) 

      
Lucro bruto  10.871.869 10.533.173 

       
Despesas administrativas 14.1 (460.965) (2.419.692) 

Outras receitas operacionais 14.2 36.010 571.627 

Lucro operacional  

 

10.446.914 8.685.107 

      
Despesas financeiras 15 (6.711.863) (7.252.842) 

Receitas financeiras 15 548.903 341.916 

     
Resultado financeiro  (6.162.960) (6.910.926) 

       
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  4.283.954 1.774.182 

       
IRPJ e CSLL - corrente 16 (828.194) (837.933) 

IRPJ e CSLL - diferido 16 (19.613) 59.946 

       
Lucro líquido do exercício  3.436.147 996.195 

 

 

 



 

Demonstrações dos resultado abrangente 
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  2021 2020 

      
Lucro líquido do exercício   3.436.147 996.195 

(+/-) Outros resultados abrangentes   - - 

Resultado abrangente do exercício   

 

3.436.147 996.195 

 

 

 



 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
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  Capital social Reserva legal 

Reserva para 

contingências 

Dividendos 

adicionais 

propostos 

Lucros       

acumulados 

Total do 

patrimônio 

líquido 

          
Saldo em 1º de janeiro de 2020 64.800.888 774.103 2.625.431 3.405.532 - 71.605.954 

          
Reversão de reserva de dividendos adicionais propostos para 

constituição de reserva de contingência (Nota 11) - - 

 

2.877.344 (2.877.344) - - 

Lucro líquido do exercício - - - - 996.194 996.194 

Destinação do lucro líquido do exercício - - - - - - 

Reserva legal (Nota 11.2) - 49.809 - - (49.809) - 

Dividendos a pagar (Nota 11.3) - - - - (236.596) (236.596) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) - - - 709.789 (709.789) - 

          
Saldo em 31 de dezembro de 2020 64.800.888 823.912 5.502.775 1.237.977 - 72.365.552 

          
Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 11.4) - - - (709.789) - (709.789) 

Lucro líquido do exercício - - - - 

 

3.436.147 3.436.147 

Destinação do lucro líquido do exercício - - - - - - 

Reserva legal (Nota 11.2) - 171.808 - - (171.808) - 

Dividendos a pagar (Nota 11.3) - - - - (816.085) (816.085) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) - - - 2.448.254 (2.448.254) - 

          
Saldo em 31 de dezembro de 2021 64.800.888 995.720 5.502.775 2.976.442 - 74.275.825 

 

 

 



 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 

 

 

 
 2021 2020 

   
Fluxos de caixa das atividades operacionais   
Lucro líquido do exercício 3.436.147 996.194 

Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso do caixa:   
Depreciação 6.701.340 6.339.601 

Provisão de juros 6.218.977 6.773.554 

Amortização ativos - direito de uso 199.862 157.292 

Juros sobre arrendamento mercantil 312.827 258.982 

Rendimentos de títulos e valores mobiliários (540.583) - 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 19.613 (59.946) 

Imposto de renda e contribuição social corrente 828.195 837.933 

Reversão de capex - 1.313.062 

 

 

17.176.376 16.616.671 

Variações dos ativos e passivos operacionais -  
Aplicações financeiras - (1.244.894) 

Contas a receber de clientes (643.497) 1.632.081 

Contas a receber - partes relacionadas - (37.699) 

Adiantamentos (431) 82.895 

Despesas antecipadas 227 19.893 

Tributos a recuperar (225) (745) 

Depósitos e cauções (964.786) (502.637) 

Tributos a recolher 26.626 (87.204) 

Contas a pagar 560.874 (1.735.642) 

Contas a pagar - partes relacionadas (680.498) (34.556) 

Outros passivos 5.715 (315.753) 

  

 

(1.695.995) (2.224.261) 

Caixa gerado pelas operações   

Imposto de renda e contribuição social pagos (866.828) (757.943) 

   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 14.613.553 14.879.361 

   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Pagamentos na aquisição de imobilizado (23.018) (62.416) 

Pagamentos na aquisição de intangível (6.747) - 

Aplicações em títulos e valores mobiliários (20.248.562) - 

Resgates de títulos e valores mobiliários 16.594.845 - 

   
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (3.683.482) (62.416) 

   
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Amortização de empréstimos - principal  (6.765.903) (6.765.903) 

Amortização de empréstimos - juros (6.211.796) (6.814.499) 

Dividendos pagos (946.385) (959.115) 

Custos de transação de empréstimos 119.654 119.655 

Pagamento direito de uso do arrendamento (404.933) - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 

 

(14.209.363) (14.419.863) 

   

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 3.279.291 (847.812) 

   
Variação do caixa e equivalentes de caixa   
No início do exercício 4.477.619 5.325.431 

No final do exercício 1.198.328 4.477.619 

 

 

3.279.291 (847.812) 

Efeitos de transações não caixa:   
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento 428.226 - 
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Notas explicativas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas contábeis 

vigentes no Brasil. O texto integral das notas explicativas está ao dispor dos acionistas na sede 

da Companhia. 

 

Assinaturas: Diretores Luisa Soares Moreira e Thiago Trindade Linhares, Contador Ricardo 

Rosati- CRC SP 220213/0. 

 

Relatório dos auditores: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 

e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o 

desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 

individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil.  

 

 

 KPMG Auditores Independentes 

CRC SP-014428/O-6 F-RJ 

 

Hugo Hermes Blezer 

Contador CRC RJ-109093/O-5 

 


