
 

 

PIRAPORA IV ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 23.975.390/0001-10 

 

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 IV 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 4, Fazenda Marambaia - constituída em 14 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. 



 
 

 

 
 

Balanços patrimoniais 
 

 
Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4  6 056 445                       3.495.399  

Títulos e Valores Mobiliários 5  4 250 990                     11.293.859  

Contas a receber de clientes 6  4.077.286  9.076.460 

Adiantamentos diversos   498  97 

Despesas antecipadas   1.759  717 

Tributos a recuperar   114.950  - 

    14.501.928  23.866.532 

      

Não circulante      

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  -  178.857 

Imobilizado 7  127.713.082  132.811.041 

Direito de uso de arrendamento     1.861.812  1.800.091 

   129.574.894  134.789.989 

      

      

Total do ativo   144.076.822  158.656.521 

      

Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      

Contas a pagar 9  1.842.444  2.261.336 

Tributos a recolher 8  289.317  211.983 

Contas a pagar - parte relacionadas 17  114.324  - 

Empréstimos e financiamentos 10  6.497.006  6.298.774 

Dividendos a pagar 17.3   833.990   1.820.100 

Provisão para IRPJ e CSLL Correntes 16  272.927  204.686 

Adiantamento de clientes   -   3.079.893 

Arrendamento mercantil    230.170  228.142 

     10.080.178  14.104.915 

Não circulante       

Empréstimos e financiamentos 10  97.713.584  103.545.256 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  -                     1.699.548  

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos 16  124.667                        353.378  

Arrendamento mercantil    1.497.149                     1.509.426  

     99.335.400                 107.107.608  

        

Patrimônio líquido 11      

Capital social   31.000.000                   31.000.000  

Reserva  legal   1.159.275                        983.698  

Dividendos adicionais propostos   2.501.969                     5.460.300  

    34.661.244                   37.443.998  

       

Total do passivo e patrimônio líquido   144.076.822  158.656.521 

. 



 
 

 

 

Demonstração do resultado  

 

 

 

 Nota 2021 2020 

       

       
Receitas e custos operacionais   

 
 

 
 

Receita líquida de vendas  12  27.164.700  25.044.549  
Custo das vendas 13  (9.145.603)  (8.842.208)  

Lucro bruto   18.019.097  16.202.342  

    
 

 
 

 
Despesas operacionais   

 
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14.1  (386.969)  (629.270)  
Outras receitas operacionais 14.2  54.277  969.826  
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquida e 

impostos   
17.686.405 

 
16.542.898 

 
    

 
 

 
 

Despesas financeiras 15  (13.733.901)  (8.196.081)  
Receitas financeiras 15  628.175  587.951  

Resultado financeiro líquido   (13.105.726)  (7.608.130)  

    
 

 
 

 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social   4.580.679  8.934.768  

    
 

 
 

 
 IR e CS correntes 16  (1.297.854)  (1.068.223)  
 IR e CS diferidos 16  228.710  (202.965)  
    

 
 

 
 

Lucro líquido do exercício   3.511.535  7.663.579  
 

 



 
 

 

 

Demonstração dos resultados abrangentes  

 

 

 

 

 

                 2021                2020 

     
Lucro líquido do exercício  3.511.535  7.663.579 

     
Outros resultados abrangentes   -  -  

Total de Outros resultados abrangentes líquidos de impostos  3.511.535  7.663.579 

 

 



 

 
 

Demonstração das mutações no patrimônio líquido  

 

 

 Capital social  Reserva Legal  

 

Dividendos adicionais 

propostos  Lucros acumulados  

Total do patrimônio 

líquido 

Saldo em 1º janeiro de 2020 31.000.000  600.519  7.562.394  -  39.162.913 

          
Pagamento de dividendos (Nota 11.4) -  -  (7.562.394)  -  (7.562.394) 

Lucro do exercício        7.663.579  7.663.579 

Destinação do lucro:          
 . Reserva legal (Nota 11.3) -  383.179  -  (383.179)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (1.820.100)  (1.820.100) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)                              -  -  5.460.300  (5.460.300)  - 

          

Saldo em 31 de dezembro de 2020 31.000.000  983.698  5.460.300  -  37.443.998 

          

          
Pagamento de dividendos (Nota 11.4) -  -  (5.460.300)  -  (5.460.300) 

Lucro do exercício -  -  -  3.511.535  3.511.535 

Destinação do lucro:          
 . Reserva legal (Nota 11.3) -  175.577  -  (175.577)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (833.990)  (833.990) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4)                              -  -  2.501.969  (2.501.969)  - 

           
Saldo em 31 de dezembro de 2021 31.000.000  1.159.275  2.501.969  -  34.661.244 

 

 

 



 

  

 
 

Demonstração dos fluxos de caixa 

 

 

      

  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do exercício  3.511.535   7.663.579 
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:  

   

. Depreciação  5.938.131   5.813.552 

. Amortização   80.569  73.777 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  12.934.662   6.871.306 

. Juros de arrendamento mercantil  201.940  190.586 

. Rendimento de títulos e valores mobiliários  (355.400)  - 

. Baixas de capex  -  3.274.764 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (228.710)  202.965 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  1.297.854  1.068.223 

   23.380.581  25.158.752 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

. Aplicações Finaceiras  -  (10.204.324) 

. Contas a receber de clientes  4.999.174  (4.172.379) 

. Contas a receber - partes relacionadas  178.857  529.935 

. Despesas antecipadas  (1.042)  86.016 

. Adiantamentos  (401)  66.488 

. Tributos a recuperar  (114.950)  - 

. Tributos a recolher  77.334  (66.189) 

. Contas a pagar   (418.892)  1.959.060 

. Contas a pagar - parte relacionadas  (1.585.224)  (604.199) 

. Adiantamento de clientes  (3.079.893)  3.079.893 

. Outros   -  (271.561) 
 

 54.963  (9.597.260) 

Gerado pelas operações:  
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.229.614)  (1.125.653) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  22.205.933  14.435.839 

   
   

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
  

 
. Aquisição de imobilizado  (840.172)  (600.085) 

. Aplicações Títulos e valores mobiliários  (21.759.970)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  29.158.239  - 

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento  6.558.097  (600.085) 

   
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
   

. Dividendos pagos  (7.280.400)  (10.083.191) 

. Pagamentos de arrendamentos de direito de uso  (354.479)  - 

. Custos de transação de empréstimos  -  62.082 

. Pagamento de juros de empréstimos  (13.461.509)  (7.007.268) 

. Pagamento de empréstimo - principal  (5.106.593)  (4.937.910) 
     

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento  (26.202.981)  (21.966.288) 

   
    

(Redução )Aumento do caixa e equivalentes de caixa  2.561.046  (8.130.533) 

   
    

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
    

No início do exercício  3.495.399  11.625.932 

No final do exercício  6.056.445  3.495.399 

   2.561.046  (8.130.533) 



 

 

 

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 

 


