
 

 

PIRAPORA II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

CNPJ 23.984.342/0001-99 

 

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 II Energias Renováveis S.A. (“Companhia”)  é uma sociedade 

anônima, constituída em 15 de janeiro de 2016, 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 2, Fazenda Marambaia - constituída em 15 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. A Companhia foi uma das vencedoras do primeiro Leilão de Energia de Reserva, 

realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em novembro de 2015. 

 

 



 
 

2 

 

Balanços patrimoniais  

 
 

 
Ativo Nota  2021  2020 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4  6 253 680    

                 

3.500.371  

Títulos de Valores Imobiliários  5  5 193 585    9.446.226  

Contas a receber de clientes 6  4.030.814  9.334.111 

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  178.580  - 

Adiantamentos diversos   1.254  853 

Despesas antecipadas   1.759  717 

Tributos a recuperar   117.512  259.960 

    15.777.184  22.542.238 
      

Não circulante      

Contas a receber - partes relacionadas 17.1  -  1.699.548 

Imobilizado 7  127.970.850  133.481.614 

Direito de uso de arrendamento     2.094.539  2.025.102 

   130.065.389  137.206.264 

      

Total do ativo   145.842.573  159.748.502 

      
      

Passivo Nota  2021  2020 

Circulante      

Contas a pagar 9  1.811.409  3.198.277 

Tributos a recolher 8  287.975  214.504 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  13.893  - 

Empréstimos e financiamentos 10  6.610.233  6.406.649 

Dividendos a pagar 17.3    1.121.842   1.867.647 

Provisão para IRPJ e CSLL Correntes 16  273.452  195.751 

Adiantamento de clientes   -   2.677.612 

Arrendamentos    258.941  256.660 

     10.377.745  14.817.100 

Não circulante       
Empréstimos e financiamentos 10  98.171.577  104.112.830 

Contas a pagar - parte relacionadas 17.2  -  1.280.582 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos 16  123.236  357.222 

Arrendamentos    1.695.210  1.704.724 

     99.990.023  107.455.358 

Patrimônio líquido 11      
Capital social   31.000.000  31.000.000 

Reserva legal   1.109.280  873.103 

Dividendos adicionais propostos   3.365.525  5.602.942 

    35.474.805  37.476.045 

       
Total do passivo e patrimônio líquido   145.842.573  159.748.502 
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Demonstrações dos resultados 
 

 Nota 2021 2020 

       

       
Receitas e custos operacionais   

 
 

 
 

Receita liquida de vendas  12  27.570.217  25.611.137  
Custo das vendas 13  (9.179.460)  (8.871.443)  
          
Lucro bruto   18.390.757  16.739.694  

    
 

 
 

 
Despesas operacionais   

 
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas operacionais 14  (411.032)  (676.143)  
Outras receitas operacionais 14  961.248  932.849  
Resultado antes do resultado financeiro    18.940.973  16.996.400  

    
 

 
 

 
Despesas financeiras 15  (13.782.573)  (8.395.908)  
Receitas financeiras 15  656.354  530.038  
Resultado financeiro    (13.126.219)  (7.865.870)  

    
 

 
 

 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social   5.814.754  9.130.530  

    
 

 
 

 
 IR e CS correntes 16  (1.325.196)  (1.052.717)  
 IR e CS diferidos 16  233.986  (214.035)  
    

 
 

 
 

Lucro líquido do exercício   4.723.544  7.863.778  
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Demonstrações dos resultados abrangentes  

 

 

 

 

Demonstração dos Resultados Abrangentes        

        

   2021 2020  

        
Lucro líquido do exercício   4.723.544  7.863.778   
(+/-) Outros resultados abrangentes                              -                       -   
          
Resultado abrangente do exercício   4.723.544  7.863.778   
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Demonstrações 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  479.914  6.838.775  -  38.318.689 

          
Pagamento de Dividendos (Nota 11.4) -  -  (6.838.775)  -  (6.838.775) 

Lucro do exercício -  -  -  7.863.778  7.863.778 

Destinação do lucro:         - 

 .     Reserva legal (Nota 11.3) -  393.189  -  (393.189)  - 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (1.867.647)  (1.867.647) 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  5.602.942  (5.602.942)  - 

           
Saldo em 31 de dezembro de 2020 31.000.000  873.103  5.602.942  -  37.476.045 

          
Pagamento de Dividendos (Nota 11.4) -  -  (5.602.942)  -  (5.602.942) 

Lucro do exercício -  -  -  4.723.544  (4.723.544) 

Destinação do lucro:          
 . Reserva legal (Nota 11.3) -  236.177  -  (236.177)  472.354 

 . Dividendos a pagar (Nota 11.2) -  -  -  (1.121.842)  1.121.842 

 . Dividendos adicionais propostos (Nota 11.4) -  -  3.365.525  (3.365.525)  6.731.050 

           

Saldo em 31 de dezembro de 2021 31.000.000  1.109.280  3.365.525  -  35.474.805 

 
 

 



 

 

 
 

Demonstrações dos fluxos de caixa 

 

 

  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do exercício  4.723.544   7.863.778 

Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos 

do caixa:  

   

. Depreciação  5.961.686   5.833.469 

. Amortização   90.640  82.999 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  13.010.953   6.915.160 

. Juros de arrendamentos   227.181  213.975 

. Rendimento de títulos e valores mobiliários  (315.939)  - 

. Baixa de imobilizado  44.740  3.376.814 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  (233.986)  214.035 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  1.325.196  1.052.717 

   24.834.015  25.552.948 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

. Aplicações financeiras  -  (9.136.437) 

. Contas a receber de clientes  5.303.297  (4.685.193) 

. Contas a receber - partes relacionadas  1.520.968  2.759.420 

. Despesas antecipadas  (1.042)  86.037 

. Adiantamentos  (401)  203.826 

. Tributos a recuperar  142.448  16.936 

. Tributos a recolher  73.471  (52.644) 

. Contas a pagar   (1.386.868)  1.950.552 

. Contas a pagar - parte relacionadas  (1.266.689)  (2.778.932) 

. Adiantamento de clientes  (2.677.612)  2.677.612 

. Outros   (394.493)  (301.865) 
 

 1.313.079  (9.260.690) 

Gerado pelas operações:  
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  (1.247.492)  (1.101.870) 

Caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais  24.899.602  15.190.387 

   
   

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
   

. Aplicações títulos e valores mobiliários  (21.161.525)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários   25.730.105  - 

. Pagamento de aquisição de imobilizado  (495.662)  (664.703) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  4.072.918  (664.703) 

   
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
   

. Pagamento de dividendos  (7.470.589)  (9.118.367) 

. Custos de transação de empréstimos  -  62.281 

. Pagamento de juros de empréstimos  (13.062.985)  (7.052.294) 

. Pagamento de empréstimo - principal  (5.685.636)  (5.024.373) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (26.219.210)  (21.132.753) 

   
   

Redução do caixa e equivalentes de caixa  2.753.309  (6.607.068) 

   
   

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
   

No início do exercício  3.500.371  10.107.439 

No final do exercício  6 253 680  3.500.371 

   2.753.309  (6.607.068) 

Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa:   
Dividendos propostos a pagar                         (4.487.367)                              7.470.590  

 

 



 

 

 

 

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 Thiago Trindade Linhares e Luisa Soares Moreira, 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 

 


