
 

 

 

PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. 

CNPJ 25.117.259/0001-48 

 

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 Solar Holding S.A é uma Companhia anônima, constituída em 21 de junho de 2016, que 

se rege pelas normas da Lei das Companhias por Ações (Lei nº 6.404/1976), e está sediada na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av Almirante Barroso no 52, 18º andar 

(parte), Centro. A Companhia tem por objeto social a participação no capital de outras 

Companhias. 

 

 



 
 

Balanços patrimoniais 
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   Controladora  Consolidado 

          
Ativo Nota  2021  2020  2021  2020 

Circulante          
Caixa e equivalentes de caixa 4  233.772  15.882  5.461.428                      8.114.654  

Títulos e valores mobiliários  5  437.073  25.791.791  84.294.870                    98.639.627  

Contas a receber de clientes 6  -  -  15.027.290  43.798.626 

Contas a receber - partes 

relacionadas 21  -  -  294  39.438 

Adiantamentos diversos   1.501  1.500  281.822  235.554 

Despesas antecipadas   1.759  723  20.618  118.275 

Depósitos Judiciais   -  -  -  487 

Dividendos a receber 21  10.801.806  6.948.200  -  - 

Tributos a recuperar 7  746.059  551.822  2.757.545  1.793.678 

    12.221.970  33.309.918  107.843.867  152.740.339 

          
Não circulante          
Investimentos em sociedades 

controladas 8  354.689.712  372.464.326  -  - 

Imobilizado 9  -  -  737.871.575  766.652.524 

Intangível 10  29.307.445  30.309.410  29.307.445  30.309.410 

Direito de uso de arrendamento     -  -  10.361.896  10.024.172 

   383.997.157  402.773.736  777.540.916  806.986.105 

          
          
Total do ativo   396.219.127  436.083.654  885.384.783  959.726.444 

          
Passivo Nota  2021  2020  2021  2020 

Circulante            
Contas a pagar 12  37.401  45.855  2.758.542  5.692.028 

Tributos a recolher 11  10.548  16.167  1.115.907  916.475 

Adiantamento de clientes   1.270   1.270   2.059.816   15.429.368 

Empréstimos e financiamentos 13  -  -  22.529.723  21.671.710 

Debêntures a pagar 14  23.977.261  29.940.687  23.977.261  29.940.687 

Provisão para IRPJ e CSLL 

Correntes 20  -  -  1.383.026  3.119.350 

Arrendamento mercantil   -  -  1.277.498  1.266.936 

Provisão para contingências   -   -   -   10.998 

     24.026.480  30.003.979  55.101.773  78.047.552 

Não circulante           
Contas a pagar – parte 

relacionadas   -  -  65.481  - 

Empréstimos e financiamentos 13  -  -  449.283.600  467.166.483 

Debêntures a pagar 14  206.760.028  183.765.322  206.760.028  183.765.322 

Arrendamento mercantil   -    8.373.077  8.432.734 

Provisão para contingências   -  -  10.998  - 

Provisão para IRPJ e CSLL 

Diferidos 20  -  -  357.207  - 

     206.760.028  183.765.322  664.850.391  659.364.539 

            
Patrimônio Líquido           
Capital social 15  178.892.467  238.892.467  178.892.467  238.892.467 

Prejuízos acumulados 15  (13.459.848)  (16.578.114)  (13.459.848)  (16.578.114) 

    165.432.619  222.314.353  165.432.619  222.314.353 

           
Total do passivo e patrimônio 

líquido 

    396.219.127  436.083.654  885.384.783  959.726.444 
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Demonstrações dos resultados 
 

 

 

 

 

 

 

   Controladora  Consolidado 

          
  Nota 2021  2020  2021  2020 

          
Receitas e custos operacionais   

 
 

 
 

 
 

 

Receita Liquida de vendas  16  -  -  137.538.008  125.598.864 

Custo das vendas 17  -  -  (47.583.895)  (48.437.988) 

               

Lucro bruto   -  -  89.954.113  77.160.876 

    
 

 
 

 
 

 
 

Despesas operacionais   
 

 
 

 
 

 
 

Despesas administrativas e outras despesas 

operacionais 18  (1.470.532)  
(1.495.017) 

 (3.330.666)  
(7.640.298) 

Outras receitas operacionais 18  -  597.188  553.385  1.902.498 

Resultado de equivalência patrimonial  
  45.481.288  

 

29.255.575  -  

 

- 

Resultado antes das receitas (despesas) 

financeiras, líquida e impostos   
44.010.756 

 
28.357.748 

 
87.176.832 

 
71.423.076 

    
 

 
 

 
 

 
 

Despesas financeiras 19  (41.951.996)  (28.070.977)  (83.113.224)  (69.452.832) 

Receitas financeiras 19  1.059.506  98.073  4.714.866  1.618.157 

Resultado financeiro líquido   (40.892.490)  (27.972.905)  (78.398.358)  (67.834.675) 

    
 

 
 

 
 

 
 

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social   
3.118.266 

 
384.843 

 
8.778.474 

 
3.588.401 

    
 

 
 

 
 

 
 

 IR e CS correntes 20  -  -  (7.320.649)  (4.728.064) 

 IR e CS diferidos 20  -  -  1.660.441  1.524.507 

    
 

 
 

 
 

 
 

Lucro do exercício   3.118.266  384.843  3.118.266  384.843 



4 

 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 

 

 

 

 

   Controladora  Consolidado 

   2021  2020  2021  2020 

          
Lucro do exercício   3.118.266  384.843  3.118.266  384.843 

          
Outros resultados abrangentes 

   -   -   -   - 

Total de Outros resultados abrangentes 

líquidos de impostos   3.118.266  384.843  3.118.266  384.843 
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido – Controladora e 

Consolidado 
 

 

 

 

 

 

Capital social 

  

Lucros (Prejuízos) 

acumulados 
 Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 238.892.467   (16.962.958)  221.929.509 

       
Lucro do exercício -   384.843  384.843 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2020 238.892.467   (16.578.114)  222.314.353 

       
Redução de capital (Nota 17.1) (60.000.000)   -  (60.000.000) 

Lucro do exercício -   3.118.266  3.118.266 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2021 178.892.467   (13.459.848)  165.432.619 

 

 



 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
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  Controladora  Consolidado 

   2021   2020  2021   2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais           

Lucro líquido do exercício  3.118.266   384.843  3.118.266   384.843 

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

. Depreciação  -   -  35.212.732   35.137.996 

. Amortização   -  -  446.151  409.215 

. Provisão de juros  36.654.658   22.551.900  36.654.658   22.551.900 

. Provisão de juros - financiamento com terceiros  -   -  37.750.544   39.330.974 

. Juros de arrendamento mercantil  -     1.124.274  1.057.865 

. Rendimentos de títulos e valores mobiliários  (1.048.317)  -  (4.575.797)  - 

. Baixa de capex  -   -  -   24.756.409 

. Resultado de equivalência patrimonial  (45.481.288)   (29.255.575)  -   - 

. Amortização de intangível  1.001.964  1.001.964  1.001.964  1.001.964 

. Contingencias  -  -  -  (15.773) 

. Imposto de renda e contribuição social diferidos  -  -  (1.660.441)  (1.524.507) 

. Imposto de renda e contribuição social corrente  -  -  7.320.649  4.728.064 

   (5.754.717)  (5.316.869)  116.393.000  127.818.951 

Variações dos Ativos e Passivos operacionais  
   

 
   

. Aplicações financeiras  -  (25.464.601)  -  (48.631.455) 

. Contas a receber de clientes  -  -  28.771.336  (18.406.948) 

. Contas a receber - partes relacionadas  -  -  39.144  (39.438) 

. Despesas antecipadas  (1.036)  15.309  97.658  143.212 

. Adiantamentos  -  54.249  (46.268)  (175.069) 

. Tributos a recuperar  (194.237)  (6.555)  (963.867)  (264.596) 

. Tributos a recolher  (5.619)  2.579  199.432  (190.953) 

. Contas a pagar   (8.454)  (608.269)  (2.580.573)  3.340.417 

. Contas a pagar - parte relacionadas  -  2.025.215  65.481  (117.873) 

. Adiantamento de clientes  -  -  (13.369.552)  15.429.368 

. Outros   -  1.270  486  (1.488.291) 
 

 (209.346)  (23.980.803)  12.213.277  (50.401.627) 

Gerado pelas operações:  
   

 
   

. Imposto de renda e contribuição social pagos  -  -  (7.039.325)  (4.728.668) 

Caixa líquido gerado(consumido) pelas atividades operacionais  (5.964.063)  (32.638.424)  121.566.952  72.688.656 

   
     

    

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
     

    

. Aquisição de imobilizado  -  -  (6.784.695)  (4.243.784) 

. Aplicações em títulos e valores mobiliários  (15.625.932)  -  (206.877.163)  - 

. Resgate de títulos e valores mobiliários  42.028.967  -  225.797.716  - 

. Dividendos recebidos   27.792.797  43.268.190  -  - 

. Redução de aporte nas investidas  31.609.500  11.500.000  -  - 



 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
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. Recebimento empréstimos - parte relacionada  -  -  -  - 

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento  85.805.332  54.768.190  12.135.858  (4.243.784) 

   
     

    

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
     

    

. Redução de capital   (60.000.000)  -  (60.000.000)  - 

. Pagamento de direito de uso do arrendamento  -  -  (1.957.244)  - 

. Obtenção de empréstimos  -  -  -  2.632.000 

. Pagamento de empréstimos - partes relacionadas  -  (5.241.142)  -  - 

. Custos de transação de empréstimos  -  -  877.690  (1.961.881) 

. Custos de transação de debentures  1.397.372  1.401.200  1.397.372  1.401.200 

. Pagamento de juros de empréstimos  (13.980.750)  (13.159.840)  (51.534.958)  (52.119.600) 

. Pagamento de empréstimo -  principal  (7.040.000)  (6.380.000)  (25.138.896)  (23.593.141) 
         

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento  (79.623.378)  (23.379.782)  (136.356.036)  (73.641.421) 

   
     

    

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa  217.890  (1.250.016)  (2.653.226)  (5.196.549) 

   
     

    

Variação do caixa e equivalentes de caixa   
     

    

No início do exercício  15.882  1.265.898  8.114.654  13.311.203 

No final do exercício  233.772  15.882  5.461.428  8.114.654 

   217.890  (1.250.016)  (2.653.226)  (5.196.549) 

         

Informações suplementares sobre transações que não envolvem caixa:         

Reversão de capex                     -                       -           352.913                  -    

Dividendos propostos a receber      10.801.806         6.948.199                  -                    -    

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo de arrendamento                     -                       -                    (783.875)           (818.923)  
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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 Fábio Luis de Sousa- 

CRC SP 237605/O1. 

 

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 

 


