
 

 

 

 

PIRAPORA III SOLAR HOLDING S.A. 

CNPJ 27.219.020/0001-04 

 

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 Solar Holding S.A é uma Companhia anônima, constituída em 3 de março de 2017, 

que se rege pelas normas da Lei das Companhias por Ações (Lei nº 6.404/1976), e está sediada na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av Almirante Barroso no 52, 18º andar, 

Centro. A Companhia tem por objeto social a participação no capital de outras Companhias. 
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Balanços patrimoniais  
 

    Controladora    Consolidado  

Ativo Nota  2021  2020  2021  2020 

Circulante          

Caixa e equivalentes de caixa 4                  8.113              40.392             4.527.043         2.654.751  

Títulos e valores mobiliários   5              263.894            323.098           20.425.003       42.093.134  

Contas a receber de clientes 6                        -                        -             15.676.783       26.602.223  

Contas a receber - partes relacionadas 19.1                        -                        -                    25.044              22.055  

Tributos a recuperar                   5.138                1.191                118.392            575.905  

Adiantamentos diversos                      299                   299                  84.537                   299  

Despesas antecipadas                   1.759                   602                    7.036                4.763  

Dividendos a receber 19.2           3.488.730                1.238                         -       

             3.767.933            366.820           40.863.838       71.953.127  

          

Não circulante          

Investimentos em sociedades controladas 7       106.496.385     129.905.009                         -                        -    

Imobilizado 8                        -                        -           305.268.765     314.214.062  

Intangível 9         15.016.463       15.526.596           15.016.463       15.526.596  

Direito de uso de arrendamento                         -                        -               6.981.998         6.740.118  

        121.512.848     145.431.604         327.267.226     336.480.776  

          

Total do ativo        125.280.780     145.798.424         368.131.064     408.433.903  

          

    Controladora    Consolidada  

Passivo Nota  2021  2020  2021  2020 

Circulante 
 

        

Contas a pagar 11                26.766              24.747             2.373.191         3.749.962  

Contas a pagar com partes relacionadas   -  -  31.883  - 

Tributos a recolher 10                     498                1.012                874.009            711.901  

Empréstimos e financiamentos 12                        -                        -             14.512.085       15.139.312  

Dividendos a pagar 13.2           2.654.302                      -               2.654.303   - 

Arrendamento mercantil                         -                        -                  832.397            826.060  

Provisão para IRPJ e CSLL corrente 
 

                       -                        -                  325.838            403.055  

Adiantamentos de clientes 
 

                       -                        -                  538.565         6.509.077  

              2.681.566              25.759           22.142.271       27.339.367  

Não circulante           

Empréstimos e financiamentos 12                        -                        -           217.032.516     229.065.418  

Arrendamento mercantil                         -                        -               5.905.708         5.847.442  

Provisão para IRPJ e CSLL diferido                         -                        -                  451.354            409.011  

                           -                        -           223.389.578     235.321.871  

Patrimônio líquido           

Capital social 13.1       114.077.506     149.077.506         114.077.506     149.077.506  

Reserva de legal 13.3              558.801                      -                  558.801                      -    

Dividendos adicionais propostos 13.4           7.962.908                      -               7.962.908                      -    

Prejuízos acumulados 
 

                       -         (3.304.841)  -      (3.304.841) 

         122.599.215     145.772.665         122.599.215     145.772.665  

           

Total do passivo e patrimônio líquido        125.280.780     145.798.424         368.131.064     408.433.903  
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Demonstrações do resultado 
 

 

 

 

    Controladora    Consolidado  

  Nota 2021  2020  2021  2020 

          

          
Receitas e custos operacionais   

 
 

 
 

 
 

 

Receita de vendas  14  -  -  53.545.184  49.577.325 

Custo das vendas 15  -  -  (19.575.821)  (20.823.622) 

               

Lucro bruto   -  -  33.969.363  28.753.703 

    
 

 
 

 
 

 
 

Despesas operacionais   
 

 
 

 
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 16.1  (103.997)  (140.602)  (1.290.851)  (2.535.109) 

Outras receitas operacionais 16.2  -  -  303.955  866.219 

Participação de equivalência patrimonial  7  15.083.818  8.317.099  -  - 

Amortização de mais valia 9  (510.133)  (510.133)  (510.133)  (510.133) 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, 

líquida e impostos   
14.469.689 

 
7.666.364 

 
32.472.334 

 
26.574.681 

    
 

 
 

 
 

 
 

Despesas financeiras 17  (912)  (769)  (17.101.061)  (17.776.925) 

Receitas financeiras 17  12.074  10.142  1.197.362  614.517 

Resultado financeiro   11.162  9.373  (15.903.699)  (17.162.408) 

    
 

 
 

 
 

 
 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social   
14.480.851 

 
7.675.737 

 
16.568.635 

 
9.412.273 

    
 

 
 

 
 

 
 

 IR e CS correntes 18  -  -  (2.045.442)  (1.733.090) 

 IR e CS diferidos 18  -  -  (42.343)  (3.446) 

    
 

 
 

 
 

 
 

Lucro líquido do exercício   14.480.851  7.675.737  14.480.851  7.675.738 
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Demonstrações do resultado abrangente  

  Controladora e Consolidado 

2021           2020 

Lucro líquido do exercício      14.480.851      7.675.738  

 

    Outros resultados abrangentes                      -        - 
 

Total dos resultados abrangentes do exercício   14.480.851      7.675.738 
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

 
 

 
 
 
 

 

 Capital social  Reserva 

Legal 
 

 

Dividendos 

adicionais 

propostos 

 
Lucros 

(Prejuízos) 

acumulados 

 
Total da 

controladora e 

consolidado 

Saldos em 31 de dezembro de 2019  149.077.506  -  -  (10.980.578)  138.096.928 

           
Lucro líquido do exercício  -  -  -  7.675.737  7.675.737 

                

Saldos em 31 de dezembro de 2020  149.077.506  -  -  (3.304.841)  145.772.665 

           
Redução de capital (Nota 13.1)  (35.000.000)  -  -  -  (35.000.000) 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  14.480.851  14.480.851 

Destinação do lucro:           

. Reserva legal (Nota 13.3)  -  558.801  -  (558.801)  - 

. Dividendos a pagar (Nota 13.2)  -  -  -  (2.654.302)  (2.654.302) 

. Dividendos adicionais propostos Nota 13.4)  -  -  7.962.908  (7.962.908)  - 

               

Saldos em 31 de dezembro de 2021  114.077.506  558.801  7.962.908  -  122.599.213 

 
 

      



Demonstrações dos fluxos de caixa 
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   Controladora    Consolidado  

   2021   2020  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais         
Lucro líquido do exercício     14.480.851         7.675.738         14.480.851            7.675.738  
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:  

   
 

                           

. Depreciação                    -                        -           14.433.480         15.477.650  

. Amortização Ativos - Direito de Uso                    -                       -                273.592              270.081  

. Provisão de juros BNDES                    -                        -           16.030.863         16.887.323  

. Juros de arrendamento mercantil                    -                       -                718.296              250.666  

. Rendimento de títulos e valores mobiliários  (12.074)  -  1.180.890  - 

. Baixa de ativo imobilizado                    -                       -                         -           10.323.402  

. Imposto de renda e contribuição social diferidos                    -                       -                  42.343                  3.446  

. Imposto de renda e contribuição social corrente                    -                       -             2.045.442           1.733.090  

. Amortização de mais valia de investimentos          510.133           510.132              510.133              510.132  

. Resultado de equivalência patrimonial    (15.083.818)      (8.317.098)                      -                         -    

            (104.908)         (131.228)       49.715.890         53.131.528  
Variações dos Ativos e Passivos operacionais  

   
 

   

. Aplicações financeiras                    -               92.140                       -         (18.398.119) 

. Contas a receber de clientes                    -                       -           10.925.440       (13.318.664) 

. Contas a receber - partes relacionadas                    -                       -                  (2.989)             (22.055) 

. Adiantamentos                    -               56.530              (84.239)          7.366.407  

. Despesas antecipadas             (1.157)                (602)               (2.273)             156.159  

. Tributos a recuperar             (3.946)             (1.191)             457.513                (8.628) 

. Tributos a recolher                (514)                 900              162.108              (17.860) 

. Contas a pagar               2.018               8.574         (1.376.771)          3.317.410  

. Contas a pagar - Parte relacionadas                    -                       -                         31.883              (269.684) 

. Adiantamento de clientes                    -                       -           (5.970.510)                      -    

. Provisão para IRPJ e CSLL                    -                       -                         -           (1.894.248) 

. Outros                     -                       -           (1.169.167)        (1.284.962) 
 

            (3.599)          156.350           2.970.995       (24.374.244) 

Gerado pelas operações:  
   

 
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos                    -                       -           (2.122.659)                      -    

Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais           (108.507)            25.122         50.564.226         28.757.284  

                      

Fluxo de caixa das atividades de investimentos            
   

. Aplicações em títulos e valores mobiliários            (324.000)                     -           (51.315.183)                       -    

. Resgate de títulos e valores mobiliários  395.278    74.164.203   

. Dividendos recebidos              4.950                     -                         -                         -    

. Redução de capital em controladas     35.000.000                     -                         -                         -    

. Aquisição de imobilizado                    -                       -           (5.488.183)        (1.919.158) 

Caixa líquido gerado nas atividades de investimento     35.076.228                     -           13.126.765        (1.919.158) 

                      

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos                     

. Redução de capital    (35.000.000)                    -         (35.000.000)                      -    

. Liquidação de principal de empréstimos                    -                       -         (12.917.786)      (12.094.648) 

. Liquidação de juros de empréstimos                    -                       -         (15.955.916)      (16.999.844) 

. Custos de transação de empréstimos                    -                       -                182.711            (305.662) 

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento    (35.000.000)                    -         (63.690.991)      (29.400.154) 

                      

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa           (32.279)            25.122           1.872.293         (2.562.028) 

                      
Variação do caixa e equivalentes de caixa                      

No início do exercício            40.392             15.270           2.654.751           5.216.779  

No final do exercício              8.113             40.392           4.527.043           2.654.751  

            (32.279)            25.122           1.872.292         (2.562.028) 

.
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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 

 


