
 

 

 

PIRAPORA V ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 23.842.814/0001-79 

 

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 V Energias Renováveis S.A é uma Companhia anônima de capital fechado, regularmente 

constituída, regida pelas normas da Lei das Companhias por Ações (Lei nº 6.404/1976), sediada 

no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 52, 18° Andar, 

Centro, constituída em 11 de dezembro de 2015. A Companhia tem por objeto social o 

desenvolvimento, execução, implementação, operação, manutenção e exploração comercial de 

projetos de geração de energia solar fotovoltaica.  

 
 



Balanços patrimoniais  
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Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 4  1.069.484                   1.069.813  

Títulos de Valores Mobiliários 5  14.447.595                 13.070.035  

Contas a receber de clientes 6  3.027.210  7.356.241 

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  -  7.888 

Tributos a recuperar   179.320  28.699 

Despesas antecipadas   3.772  23.754 

    18.727.381  21.556.430 

      
Não circulante      

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  692.707  - 

Imobilizado 7  150.159.446  156.542.206 

Direito de uso de arrendamento     1.968.723  1.904.593 

   152.820.876  158.446.799 

      

      
Total do ativo   171.548.257  180.003.229 

      

      
Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      
Contas a pagar 9  313.976  925.117 
Tributos a recolher 8  241.159  200.168 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  -  1.466.954 

Empréstimos e financiamentos  10  5.169.956  4.456.744 

Dividendos a pagar 11.3   2.153.869   1.276.121 

Provisão para IRPJ e CSLL   273.046  229.289 

Adiantamento de clientes   -   1.971.231 

Arrendamento mercantil   242.725  240.718 

     8.394.731  10.766.342 

Não circulante       
Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  13.096  - 

Empréstimos e financiamentos 10  89.274.232  93.335.729 

Provisão para IRPJ e CSLL Diferidos 16  83.739  415.478 

Arrendamento mercantil   1.599.103  1.607.115 

     90.970.170  95.358.322 

        
Patrimônio Líquido       
Capital social 11.1  64.313.853  69.095.753 

Reserva legal 11.2  1.407.897  954.451 

Dividendos adicionais propostos 11.3  6.461.606  3.828.361 

    72.183.356  73.878.565 

       
Total do passivo e patrimônio líquido   171.548.257  180.003.229 

 



Demonstrações dos resultados 
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 Nota 2021  2020 

      
Receitas e custos operacionais   

 
 

 

Receita Liquida de vendas  12  27.806.343  24.976.755 

Custo das vendas 13  (9.623.370)  (9.803.932) 

         

Lucro bruto   18.182.973  15.172.823 

    
 

 
 

Despesas operacionais   
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14.1  (521.317)  (1.314.196) 

Outras receitas operacionais 14.2  276.467  218.095 

Resultado antes do resultado financeiro e impostos   17.938.123  14.076.722 

    
 

 
 

Despesas financeiras 15  (8.316.631)  (8.394.814) 

Receitas financeiras 15  600.951  310.355 

Resultado financeiro   (7.715.680)  (8.084.459) 

    
 

 
 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social   10.222.443  5.992.263 

    
 

 
 

 IR e CS correntes 16  (1.485.261)  (945.307) 

 IR e CS diferidos 16  331.740  326.183 

    
 

 
 

Lucro líquido do exercício   9.068.921  5.373.139 

 

 



Demonstrações dos resultados abrangentes 
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   2021  2020 

      
Lucro líquido do exercício   9.068.921  5.373.139 

      
(+/-) Outros resultados abrangentes    -   - 

Resultado abrangente do exercício   9.068.921  5.373.139 

. 
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  

 

 

 

   Reservas de Lucros     

 

Capital social 

 Reserva Legal  

 

Dividendos adicionais 

propostos  

Lucros (Prejuízos) 

acumulados 
 Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 71.395.753  685.794  6.625.013  -  78.706.560 

          
Redução de capital (Nota 11.2) (2.300.000)  -  -  -  (2.300.000) 

Pagamento de dividendos -  -  (6.625.013)  -  (6.625.013) 

Lucro líquido do exercício -  -  -  5.373.139  5.373.139 

Destinação do lucro:         - 

    . Reserva legal (Nota 11.2) -  268.657  -  (268.657)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.3) -  -  -  (1.276.121)  (1.276.121) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  3.828.361  (3.828.361)  - 

           
Saldos em 31 de dezembro de 2020 69.095.753  954.451  3.828.361  -  73.878.565 

          
Redução de capital (4.781.900)  -  -  -  (4.781.900) 

Pagamento de Dividendos -  -  (3.828.361)  -  (3.828.361) 

Lucro líquido do exercício -  -  -  9.068.921  9.068.921 

Destinação do lucro:         - 

    . Reserva legal (Nota 11.2) -  453.446  -  (453.446)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.3) -  -  -  (2.153.869)  (2.153.869) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  6.461.606  (6.461.606)  - 

           
Saldos em 31 de dezembro de 2021 64.313.853  1.407.897  6.461.606  -  72.183.356 



 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 

  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do exercício  9.068.921   5.373.139 

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

. Depreciação  7.188.950   7.092.594 

. Amortização   84.806  77.751 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  7.645.442   7.923.971 

. Juros de arrendamentos  213.394  200.994 

. Rendimentos de títulos e valores mobiliários  (573.832)  - 

. Baixas de imobilizado  -  2.960.791 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (331.740)  (326.183) 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  1.485.261  945.307 

   24.781.202  24.248.364 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

. Aplicações financeiras  -  (2.770.240) 

. Contas a receber de clientes  4.329.031  (1.183.048) 

. Contas a receber - partes relacionadas  (684.819)  (7.888) 

. Despesas antecipadas  19.982  25.337 

. Tributos a recuperar  (150.621)  (57) 

. Tributos a recolher  40.991  (66.260) 

. Contas a pagar   (598.045)  782.761 

. Contas a pagar - parte relacionadas  (1.466.954)  (183.013) 

. Adiantamento de clientes  (1.971.231)  1.971.232 

. Outros   
  (436.761) 

 
 (481.666)  (1.711.936) 

Aplicado nas operações:  
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.441.504)  (930.663) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  22.858.033  21.605.765 

   
    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
    

. Aquisição de imobilizado  806.190  (152.649) 

. Aplicações Títulos e valores mobiliários   (33.927.165)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  33.123.438  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (1.609.917)  (152.649) 

   
    

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
    

. Dividendos pagos  (5.104.482)  (8.833.349) 

. Pagamento de direitos de uso de arrendamento  (368.336)  - 

. Redução de capital   (4.781.900)  (2.300.000) 

. Obtenção de empréstimos  -  2.632.000 

. Custos de transação de empréstimos  327.513  (2.430.150) 

. Pagamento de juros de empréstimos  (7.605.462)  (7.946.764) 

. Pagamento de empréstimo - principal  (3.715.778)  (3.354.865) 
 

 
   

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (21.248.445)  (22.233.128) 

   
    

Redução do caixa e equivalentes de caixa  (329)  (780.011) 

   
    

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
    

No início do exercício  1.069.813  1.849.824 

No final do exercício  1.069.484  1.069.813 

   (329)  (780.011) 

Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa:  
   

Dividendos propostos a pagar                        8.615.475   5.104.482  

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento                           148.936   155.595  
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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 

 


