
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A. 

CNPJ 35.835.835/0001-46 

 

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. O Parque 

Eólico Serra do Seridó III S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 

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

com sede e principal estabelecimento na Faz Buqueirão do Exu Estrada Vicinal que conecta a BR 230 

número S/, Junco do Seridó, PB CEP: 58.640-000 constituída em 22 de novembro de 2019.A 

Companhia tem por objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora de energia 

elétrica de origem eólica denominada EOL Seridó III, para fins de produção e comercialização de 

energia elétrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Balanços patrimoniais 

 

    2021  2020 

Ativos Nota       

Circulante         

Caixa e equivalentes de caixa 4 12.435  21.000 

Títulos e valores mobiliários 5 611.091  386.468 

Adiantamentos a fornecedores   774  - 

Impostos a recuperar   1.145  122 

    625.445   407.590 

Não circulante        

Imobilizado 6 32.759.722 
 

6.200.972 

Intangíveis 7 9.239.134 
 

4.818.763 

Direito de uso de arrendamento  997.712  - 

    42.996.568   11.019.735 

     
Total de ativos   43.622.013   11.427.325 

     

Passivo e patrimônio líquido         

Circulante         

Tributos a recolher 8 57.606 
 

1.063 

Contas a pagar 9 1.297.000 
 

44.533 

Arrendamentos mercantil   29.847 
 

- 

Provisão para IRPJ e CSLL correntes   846 
 

- 

  
1.385.299   45.596 

Não circulante        

Contas a pagar - partes relacionadas 13.1 1.352.190 
 

- 

Empréstimos com partes relacionadas 13.2 18.105.727  - 

Arrendamentos mercantil   1.063.335  - 

    20.521.252   - 

Patrimônio líquido        

Capital social 10.1 11.430.712  11.430.712 

Adiantamento para futuro aumento de 

capital 
10.2 10.450.000 

 
- 

Prejuízos acumulados   (165.250)  (48.983) 

Total do patrimônio líquido   21.715.462   11.381.729 

     
Total do passivo e patrimônio líquido   43.622.013   11.427.325 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Demonstrações dos resultados do exercício 
 

 

 
  2021  2020 

 
Nota    

Despesas administrativas 11 (116.267) 
 

(48.983) 

Prejuízo operacional   (116.267)  (48.983) 

        

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição 

social 
  

(116.267)  (48.983) 

        

Imposto de Renda e Contribuição Social  -  - 

     

Prejuízo líquido do exercício   (116.267)  (48.983) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 

 
  2021  2020 

     

Prejuízo líquido do exercício   (116.267)  (48.983) 

(+/-) Outros resultados abrangentes   - 
 

- 

Resultado abrangente do exercício   (116.267) 
 

(49.983) 

 

 

 

 



 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 

 

  Capital social   

Capital social a 

integralizar   

Adiantamento para 

futuro aumento de 

capital   

Prejuízos 

acumulados  Total do patrimônio líquido 

                   

Saldo em 1º de janeiro de 2020            10.000                 (9.000)                     -                    -                               1.000  

                 

Subscrição de capital social (Nota 10.1)     11.420.712        (11.420.712)                     -                    -                    -    

Integralização de capital (Nota 10.1)           11.429.712                      -                    -                   11.429.712  

Prejuízo do exercício                 -                       -                        -     (48.983)                    (48.983) 

Saldo em 31 de dezembro de 2020    11.430.712                          -                            -             (48.983)                 11.381.729  

                  

Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 10.2) 
                -    

  
                 -    

 
      10.450.000  

 
               -    

 
              10.450.000  

Prejuízo líquido do exercício                 -                       -                       -     (116.267)                   (116.267) 

Saldo em 31 de dezembro de 2021    11.430.712                          -            10.450.000         (165.250)                 21.715.462  

 

 

 



 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
) 

 
 2021  2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

Prejuízo do exercício (116.267)  (48.983) 

Variações dos ativos e passivos operacionais -   

Aplicações financeiras -  (386.468) 

Adiantamentos (774)  - 

Tributos a recuperar (1.023)  (122) 

Tributos a recolher 56.543  1.063 

Contas a pagar 1.252.467  44.534 

Contas a pagar - partes relacionadas 1.352.190  - 

  2.659.403  (340.993) 

Caixa gerado (aplicado) pelas operações  
 

 
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.914)  - 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades 

operacionais 2.540.222  (389.976) 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

Pagamentos na aquisição de imobilizado (26.311.573)  (4.564.066) 

Pagamentos na aquisição de intangível (4.420.371)  (975.958) 

Aplicações em títulos e valores mobiliários (5.559.781)   - 

Resgate de títulos e valores mobiliários 5.335.932   

    

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (30.956.567)  (5.540.024) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Empréstimos obtidos de partes relacionadas 17.984.195  - 

Aumento de capital -  5.950.000 

Adiantamento para futuro aumento de capital 10.450.000  - 

Pagamento direito de uso do arrendamento (26.415)  - 

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento    28.407.780   5.950.000 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
(8.565)  20.000 

Variação do caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 21.000  1.000 

No final do exercício 12.435  21.000 
 (8.565)  20.000 

Efeitos de transações não caixa:    

Resultado financeiro capitalizado:    

Provisão de juros - partes relacionadas 121.532  - 

Rendimentos de títulos e valores mobiliários (15.665)  - 

Juros sobre arrendamentos 121.885  - 

Outras transações:    

    

Aquisição de imobilizado através aporte de 

capital 
-  1.636.906 

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e 

passivo de arrendamento 
997.712  - 

 



 

 

 

 

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 André Luiz Salgado e Raissa Cafure Lafranque, 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 

 


