
 

 

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA IX S.A. 

CNPJ 23.890.926/0001-03 

 

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 Parque Eólico Ventos da Bahia IX S.A é uma Companhia anônima, sediada no 

município de Mulungu de Morro, estado da Bahia, Fazenda Alvorada, Estrada vicinal que liga 

a BA-427 à BA-432, sem número, Zona Rural constituída em 28 de dezembro de 2015.A 

Companhia tem por objeto o propósito específico de implantar e explorar a central eólica 

"Ventos da Bahia IX" resultante do Leilão de Energia Reserva n° 09/2018, realizado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em 13.11.2015, para fins de produção e 

comercialização de energia elétrica.
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Balanços patrimoniais  
 

    2021  2020 

Ativos Nota       

Circulante         

Caixa e equivalentes de caixa 4 1.653.289   1.254.093 

Títulos e valores mobiliários 5 11.185.554   4.689.454 

Contas a receber 6 222.537   1.595.627 

Contas a receber - partes relacionadas                               18 13.462   6.427.667 

Adiantamentos a fornecedores   101.560   547 

Despesas antecipadas   55.656   71.190 

Impostos a recuperar   14.113   17.217 

    13.246.171   14.055.795 

Não circulante        

Depósitos judiciais   3.679   3.680 

Imobilizado 7 153.551.718   160.882.584 

Intangíveis 8 5.119   - 

Direito de uso de arrendamento  2.490.058   2.338.877 

    156.050.574   163.225.141 
     

Total de ativos   169.296.745   177.280.936 

     
Passivo e patrimônio líquido         

Circulante         

Contas a pagar 10 1.479.895   931.249 

Contas a pagar - parte relacionadas 18 33.926   -- 

Tributos a recolher 9 184.189   243.842 

Empréstimos e financiamentos 11 5.700.063   5.424.329 

Empréstimos com partes relacionadas         --1--   7.397.087 

Dividendos a pagar 18 1.146.860   399.856 

Arrendamentos mercantil   312.868   292.864 

Provisão para IRPJ e CSLL correntes   255.655   199.459 

  9.113.456   14.888.686 

Não circulante        

Empréstimos e financiamentos 11 102.319.425   107.179.682 

Arrendamentos mercantil   2.473.563   2.262.433 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos  6.854   49.145 

    104.799.842   109.491.260 

Patrimônio líquido        

Capital social 12.1 51.617.243   51.617.243 

Reserva legal 12.2 325.624   84.180 

Dividendos adicionais propostos 12.4 3.440.580   1.199.567 

Total do patrimônio líquido   55.383.447   52.900.990 
     

Total do passivo e patrimônio líquido   169.296.745   177.280.936 
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Demonstrações dos resultados 
 
 

 
 

  2021  2020 

Receitas e custos operacionais Nota    
     

Receita líquida de vendas 13 26.133.584  24.833.812 

Custos das vendas 14 (11.681.383)  (9.546.560) 

Lucro bruto   14.452.201  15.287.252 

        

Despesas administrativas 15.1 (484.543)  (1.227.296) 

Outras receitas operacionais 15.2 9.210  730.875 

Lucro operacional   13.976.868  14.790.831 

        

Despesas financeiras 16 (8.533.551)  (9.767.631) 

Receitas financeiras 16 330.094  154.006 

Resultado financeiro   (8.203.457)  (9.613.625) 

        

Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social 

  
5.773.411  5.177.206 

        

IRPJ e CSLL - corrente 17 (986.818)  (887.441) 

IRPJ e CSLL - diferido 17 42.291  62.767 

Lucro líquido do exercício   4.828.884  4.352.532 
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Demonstrações dos resultados abrangentes 

 
 

 
  2021  2020 

     

Lucro líquido do exercício   4.828.884  4.352.532 

(+/-) Outros resultados abrangentes                  -                    -    

Resultado abrangente do exercício   4.828.884  4.352.532  

 

 

 

 

 

 



Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
  

 

 

 

  Capital social   
Reserva 

legal   

Dividendos 
adicionais 
propostos  

Lucros       
acumulados  

Total do 
patrimônio 

líquido 

                  

Saldo em 1º de janeiro de 2020     51.617.243                     -                       -      (2.668.929)      48.948.314  
                

Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)                 -                   -                   -                   -                     -    

Lucro líquido do exercício                 -                   -                   -     4.352.532        4.352.532  

Destinação do lucro líquido do exercício               

Reserva legal (Nota 12.2)                 -      84.180                 -            (84.180)                  -    

Dividendos a pagar (Nota 12.3)                 -                   -                   -     (399.856)          (399.856) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)                 -                   -     1.199.567      (1.199.567)                  -    

Saldo em 31 de dezembro de 2020     51.617.243            84.180       1.199.567                     -         52.900.990  

                 

Dividendos distribuídos de reservas de lucros (Nota 12.4)                 -                   -     (1.199.567)                -          (1.199.567) 

Lucro líquido do exercício                 -                   -                   -     4.828.884        4.828.884  

Destinação do lucro líquido do exercício            

Reserva legal (Nota 12.2)                 -      241.444                 -     (241.444)                  -    

Dividendos a pagar (Nota 12.3)                 -                   -                   -     (1.146.860)       (1.146.860) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)                 -                   -         3.440.580   (3.440.580)                  -    

Saldo em 31 de dezembro de 2021     51.617.243          325.624       3.440.580                     -         55.383.447  
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Demonstrações dos fluxos de caixa 
  

 

 
 2021  2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

Lucro líquido do exercício 4.828.884  4.352.532 
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recurso 
do caixa: 

   

Depreciação 7.057.582  6.614.069 
Provisão de juros 7.924.604  8.278.722 
Amortização ativos - direito de uso 96.129  91.444 
Provisão de juros - partes relacionadas 49.542  808.261 

Juros sobre arrendamento  274.350  264.489 

Rendimentos de títulos e valores mobiliários (320.440)   

Imposto de renda e contribuição social diferido (42.291)  (62.767) 
Imposto de renda e contribuição social corrente 986.818  887.441 
Reversão de capex -  3.811 

 21.293.658  21.238.002 

Variações dos ativos e passivos operacionais -   

Aplicações financeiras   3.075.578 

Contas a receber de clientes 1.373.090  2.037.880 
Contas a receber - partes relacionadas 6.414.205  (78.881) 
Adiantamentos (101.013)  3.141.011 
Despesas antecipadas 15.534  66.272 
Tributos a recuperar 3.104  19.579 

Contingências -  (1.764) 
Tributos a recolher (59.654)  (30.744) 
Contas a pagar 548.648  2.652.599 
Contas a pagar - partes relacionadas 33.926  (398.038) 
Pagamento direito de uso do arrendamento -  (278.519) 

  8.227.840  10.204.973 

Caixa aplicado pelas operações  
 

 
Imposto de renda e contribuição social pagos (930.622)  (898.077)     

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 28.911.316  30.544.898 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

Pagamentos na aquisição de imobilizado (165.167)  (8.267.882) 
Pagamentos na aquisição de intangível (5.147)  - 
Resgate de títulos e valor mobiliários (23.557.627)   
Aplicações em títulos e valores mobiliários 17.381.967   

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (6.345.974)  (8.267.882)     

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Pagamento de empréstimos - partes relacionadas (2.000.000)  (11.006.813) 
Pagamento de juros - partes relacionadas (5.446.629)  - 

Pagamento de empréstimos - principal  (4.788.445)  (4.437.693) 
Pagamento de empréstimos - juros (7.860.813)  (8.360.006) 
Dividendos pagos (1.599.422)  - 
Custos de transação de empréstimos 140.131  140.131 
Pagamento direito de uso do arrendamento (290.526)  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento      (21.845.705)  (23.664.381) 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 399.196  (1.387.365) 
    

Variação do caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 1.254.093  2.641.458 
No final do exercício 1.653.289  1.254.093 

 399.196  (1.387.365) 

Informações suplementares sobre transações que não 
envolvem caixa 

   

Reversão de capex 438.479  3.112.857 
CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de 

arrendamento 
247.310  - 
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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 

 


