
 

 

 

PIRAPORA VII ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 23.852.003.0001-59 

 

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 VII 

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  

 

 

 

 

 

Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4  1.051.821  

                 

1.050.604  

Títulos e valores mobiliários 5  14.778.595  15.346.016  

Contas a receber de clientes 6  3.591.247    8.365.646 

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  -  7.888 

Adiantamentos diversos   225.408  225.408 

Tributos a recuperar   286.208  131.634 

Despesas antecipadas   3.772  23.754 

    19.937.051  25.150.950 

      
Não circulante      
Contas a receber - partes relacionadas 17.1  693.343  - 

Imobilizado 7  148.190.441  154.294.241 

Direito de uso de arrendamento     1.865.304  1.804.351 

   150.749.088  156.098.592 

      

      
Total do ativo   170.686.139  181.249.542 

Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      

      

Contas a pagar 9  537.203  1.059.678 

Tributos a recolher 8  258.682  211.450 

Empréstimos e financiamentos  10  2.693.731  4.303.223 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  -  1.508.988 

Dividendos a pagar 11.3   2.241.657   1.464.588 

Provisão para IRPJ e CSLL 16  258.984  218.204 

Adiantamento de clientes   -   2.368.325 

Arrendamento mercantil    229.950  228.049 

     6.220.207  11.362.505 

Não circulante       
Empréstimos e financiamentos 10  91.636.422  93.445.604 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  13.096  - 

Provisão para IRPJ e CSLL Diferidos 16  102.001  429.323 

Arrendamento mercantil    1.489.919  1.508.851 

     93.241.438  95.383.778 

        
Patrimônio Líquido       
Capital social 11.1  63.138.027  69.219.927 

Reserva legal 11.2  1.361.496  889.568 

Dividendos adicionais propostos 11.3  6.724.971  4.393.764 

    71.224.494  74.503.259 

       
Total do passivo e patrimônio líquido   170.686.139  181.249.542 



Demonstrações dos resultados 

 

 

 

 

 Nota 2021  2020 

 
    

Receitas e custos operacionais     

Receita liquida de vendas  12 27.874.541  25.451.986 

Custo das vendas 13 (9.564.593)  (9.697.037) 

        

Lucro bruto  18.309.947  15.754.949 

      

Despesas operacionais     

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14.1 (321.709)  (1.218.694) 

Outras receitas operacionais 14.2 58.720  207.511 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras, líquida e impostos  18.046.958  14.743.766 

      

Despesas financeiras 15 (8.186.019)  (8.309.801) 

Receitas financeiras 15 689.040  384.823 

Resultado financeiro líquido  (7.496.979)  (7.924.978) 

      

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  10.549.979  6.818.788 

      

 IR e CS correntes 16 (1.438.745)  (947.420) 

 IR e CS diferidos 16 327.323  295.318 

      

Lucro líquido do exercício  9.438.557  6.166.686 

 



 

Demonstrações dos resultados abrangentes 

 

 

 

 

 
 2021  2020 

 
    

Lucro líquido do exercício  9.438.557  6.166.686 

 
    

Outros resultados abrangentes  
  -  -  

Resultado abrangente do exercício  9.438.557  6.166.686 

 



9 

 

 

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 71.519.927  581.234  6.245.406  -  78.346.567 

          
Redução de capital (Nota 11.1) (2.300.000)  -  -  -  (2.300.000) 

Pagamento de dividendos -  -  (6.245.406)  -  (6.245.406) 

Lucro líquido do exercício -  -  -  6.166.686  6.166.686 

Destinação do lucro:         - 

    . Reserva lega l(Nota 11.2) -  308.334  -  (308.334)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.3) -  -  -  (1.464.588)  (1.464.588) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  4.393.764  (4.393.764)  - 

           
Saldos em 31 de dezembro de 2020 69.219.927  889.568  4.393.764  -  74.503.259 

          
Redução de capital (Nota 11.1) (6.081.900)  -  -  -  (6.081.900) 

Pagamento de Dividendos -  -  (4.393.764)  -  (4.393.764) 

Lucro líquido do exercício -  -  -  9.438.557  9.438.557 

Destinação do lucro:         - 

    . Reserva legal (Nota 11.2) -  471.928  -  (471.928)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.3) -  -  -  (2.241.657)  (2.241.657) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  6.724.971  (6.724.971)  - 

           
Saldos em 31 de dezembro de 2021 63.138.027  1.361.496  6.724.971  -  71.224.494 



Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

 

 

 

  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais      

Lucro líquido do exercício  9.438.557   6.166.686 

Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos 

do caixa:  

    

. Depreciação  7.090.879   6.999.404 

. Amortização   80.145  73.659 

. Provisão de juros  -   190.416 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  7.525.368   7.852.606 

. Receita de juros - parte relacionada  
   (57.450) 

. Juros de arrendamento mercantil  213.394    

. Baixas de imobilizado  -  3.529.224 

. Rendimentos de títulos e valores mobiliários  (663.241)  - 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (327.323)  (295.318) 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  1.438.745  947.420 

   24.796.524  25.406.148 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

. Aplicações financeiras  -  (4.055.747) 

. Contas a receber de clientes  4.774.399  (2.760.363) 

. Contas a receber - partes relacionadas  (685.455)  1.360.274 

. Despesas antecipadas  19.982  25.337 

. Adiantamentos  -  (224.548) 

. Tributos a recuperar  (154.574)  (38.186) 

. Tributos a recolher  47.232  (24.107) 

. Contas a pagar   (522.475)  906.252 

. Contas a pagar - parte relacionadas  (1.495.892)  (1.551.174) 

. Adiantamento de clientes  (2.368.325)  2.368.325 

. Outros   -  (276.830) 
 

 (385.108)  (4.270.768) 

Gerado pelas operações:  
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.397.964)  (937.476) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  23.013.452  20.197.904 

   
    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
    

. Resgate de títulos e valores mobiliários  35.386.955  - 

. Aplicações em títulos e valores mobiliários  (34.723.715)  - 

. Aquisição de imobilizado  (987.079)  (347.284) 

. Liberação de empréstimos - parte relacionada  -  (344.775) 

. Recebimento empréstimos - parte relacionada  -  1.445.412 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de 

investimento  
243.582  753.353 

   
    

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
    

. Pagamento de direito de uso de arrendamentos   (371.524)  - 

. Dividendos pagos  (5.858.352)  (8.327.207) 

. Redução de capital   (6.081.900)  (2.300.000) 

. Custos de transação de empréstimos  137.588  111.332 

. Pagamento de juros de empréstimos  (7.486.284)  (3.309.710) 

. Pagamento de empréstimo - principal  (3.595.346)  (7.902.778) 
     

Caixa líquido aplicado nas atividades de 

financiamento  
(23.255.818)  (21.728.364) 

   
    

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa  1.217  (777.107) 

   
    

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
    

No início do exercício  1.050.604  1.827.711 

No final do exercício  1.051.821  1.050.604 

   1.217  (777.107) 
 

   

 

  

 

  



Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

 

 

 

 

 

Informações suplementares sobre transações 

que não envolvem caixa: 

Dividendos propostos a pagar  

                      

8.966.629   

                      

5.858.352  

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e 

passivo de arrendamento  

                         

141.097   

                                  

-    
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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 

 


