
 

KPDS 1019781 

PIRAPORA III ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 23.983.428/0001-05 

 

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 

Pirapora III Energias Renováveis S.A. é uma Companhia anônima, que se rege pelas normas da 

Lei das Companhias por Ações (Lei nº 6.404/1976), sediada em Pirapora, Estado de Minas Gerais, 

na Estrada da Uniagro, S/N, KM 7 - Gleba 3, Fazenda Marambaia - constituída em 15 de janeiro 

de 2016. A Companhia tem por objeto social o desenvolvimento, execução, implementação 

operação, manutenção e exploração comercial do projeto de geração de energia fotovoltaica UFV.  
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Balanços patrimoniais  
 

Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 4  6 393 193                   3.495.778  

Títulos e valores mobiliários  5  4 922 557                   9.932.026  

Contas a receber de clientes 6  3.871.391  8.430.493 

Adiantamentos diversos   401  - 

Despesas antecipadas   1.759  717 

Tributos a recuperar   161 972    7.824 

    15 351 273    21.866.838 

      
Não circulante      

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  -  1.280.582 

Imobilizado 7  127.210.549  132.365.681 

Direito de uso de arrendamento     1.861.812  1.800.091 

   129.072.361  135.446.354 

      

      
Total do ativo   144.423.635  157.313.192 

      
Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      

Contas a pagar 9  1.571.848  2.299.722 

Tributos a recolher 8  278.580  217.712 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  92.041  - 

Empréstimos e financiamentos 10  6.519.698  6.320.773 

Dividendos a pagar 17.3   904.087   1.930.426 

Provisão para IRPJ e CSLL Correntes 16  274.858  287.274 

Adiantamento de clientes   1.000   2.306.320 

Arrendamento mercantil    230.170  228.142 

     9.872.282  13.590.369 

Não circulante       

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  -  178.856 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos 16  117.418  360.527 

Empréstimos e financiamentos 10  98.054.864  103.906.904 

Arrendamento mercantil    1.505.771  1.514.554 

     99.678.053  105.960.841 

        
Patrimônio Líquido 11      
Capital social   31.000.000  31.000.000 

Reserva legal   1 161 038    970.703 

Dividendos adicionais propostos   2 712 261    5.791.279 

    34 873 299    37.761.982 

       
Total do passivo e patrimônio líquido   144 423 634    157.313.192 
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Demonstração do resultado 

 

 

 Nota 2021 2020 

Receitas e custos operacionais 
  

 
 

 

Receita liquida de vendas  12  
27.217.071 

 
25.544.199 

Custo das vendas 13  (9.060.562)  (8.787.550) 

Lucro bruto 
  18.156.509  16.756.649 

    
 

 
 

Despesas operacionais 
  

 
 

 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14.1  
(388.792) 

 
(619.322) 

Outras receitas operacionais 14.2  183.772  919.072 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquida e impostos 17.951.489 
 

17.056.399 

  
  

 
 

 

Despesas financeiras 15  
(13.723.740) 

 
(8.217.061) 

Receitas financeiras 15  
661.235 

 
565.202 

Resultado financeiro líquido 
  (13.062.505) 

 
(7.651.859) 

  
  

 
 

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 
  4.888.984 

 
9.404.540 

  
  

 
 

 

 IR e CS correntes 16  
(1.325.409) 

 
(1.054.937) 

 IR e CS diferidos 16  
243.109 

 
(221.493) 

  
  

 
 

 

Lucro líquido do exercício 
  3.806.684 

 
8.128.110 
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Demonstração dos resultados abrangentes  

 

 

 

 

   2021  2020 

      

Lucro do exercício 
  

3.806.684 
 

8.128.110 

Outros resultados abrangentes    -  -  

Total de Outros resultados abrangentes líquidos de impostos 
  3.806.684  8.128.110 
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Demonstração das mutações no patrimônio 

líquido  

 

 Capital social  Reserva Legal  

 

Dividendos adicionais 

propostos  

Lucros (Prejuízos) 

acumulados  Total 

Saldo em 1º janeiro de 2020 31.000.000  564.298  7.216.432   -  38.780.730 

          

Pagamento de dividendos (Nota 11.4) -  -  (7.216.432)  -  (7.216.432) 

Lucro do exercício  -  -  -  8.128.110  8.128.110 

Destinação do lucro:         - 

 . Reserva legal (Nota 11.3) -  406.405  -  (406.405)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (1.930.426)  (1.930.426) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  5.791.279  (5.791.279)  - 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 31.000.000  970.703  5.791.279  -  37.761.982 

          

          
Pagamento de dividendos (Nota 11.4) -  -  (5.791.279)  -  (5.791.279) 

Lucro do exercício -  -  -  3.806.684  3.806.684 

Destinação do lucro:          

 . Reserva legal (Nota 11.3) -  190.334  -  (190.334)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (904.087)  (904.087) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)                                    -  -  2.712.263  (2.712.263)  - 

Saldo em 31 de dezembro de 2021 31.000.000  1.161.037  2.712.263  -  34.873.300 
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Demonstração dos fluxos de caixa 

 

 

   

  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do exercício  3.806.684   8.128.110 

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

. Depreciação  5.916.376   5.762.728 

. Amortização   80.569  73.777 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  11.385.645   6.895.306 

. Juros de arrendamento mercantil  201.940  190.586 

. Baixa Imobilizado  -  2.681.431 

. Rendimento de títulos e valores mobiliários  (387.236)  - 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (243.109)  221.493 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  1.325.409  1.054.937 

   22.086.277  25.008.368 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

. Contas a receber de clientes  4.559.102  (3.891.344) 

. Contas a receber - partes relacionadas  1.280.582  2.229.484 

. Despesas antecipadas  (1.042)  86.016 

. Adiantamentos  (401)  71.104 

. Tributos a recuperar  (154.148)  (484) 

. Tributos a recolher  60.868  (102.978) 

. Contas a pagar   (727.874)  2.028.446 

. Contas a pagar - parte relacionadas  (86.815)  (2.229.484) 

. Provisão para IRPJ e CSLL  -  (268.914) 

. Adiantamento de clientes  (2.305.320)  2.306.320 

. Outros   -  (268.914) 
 

 2.624.952  9.700.593 

Consumido nas operações:  
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.337.825)  (1.110.400) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  23.373.404  14.197.375 

   
   

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
  

 
. Aplicações Títulos e valores mobiliários  (18.507.143)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  23.903.849  - 

. Aquisição de imobilizado  (761.243)  (764.339) 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento 4.635.462  (764.339) 

   
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
   

. Pagamento de arrendamento de direito de uso  (350.985)  - 

. Dividendos pagos  (7.721.705)  (9.621.909) 

. Pagamento de juros de empréstimos  (11.896.451)  (7.031.742) 

. Custo com transação de empréstimo  -  62.082 

. Pagamento de empréstimo - principal  (5.142.310)  (4.955.157) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 

 

 

(25.111.451) 
 

        

(21.546.726) 

21.546.726 

   
    

(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa  2.897.415  (8.113.690) 

   
    

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
    

No início do exercício  3.495.778  11.609.468 

No final do exercício  6.393.193  3.495.778 

   2.897.415  (8.113.690) 

 

Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa:  
 

  

Dividendos propostos a pagar                    3.616.351         7.721.704  



 
 

10 

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 

 


