
 

 

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XIII S.A. 

CNPJ 31.810.463/0001-42 

 

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 XIII 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 Fazenda 

Segredo, Estrada Vicinal a 8,5 km a Sudoeste de Várzea do Cerco na BA-427, s/nº, Zona 

Rural, Município de Iraquara, Estado da Bahia, CEP: 46980-000, constituída em 19 de outubro 

de 2018. A Companhia tem por objeto social desenvolver, implantar e explorar a central 

geradora de energia elétrica de origem eólica denominada EOL Ventos da Bahia XIII, para 

fins de produção e comercialização de energia elétrica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Balanços patrimoniais  
 

 

    2021  2020 

Ativos Nota       

Circulante         

Caixa e equivalentes de caixa 4 166.704 
 

20.302 

Títulos e valores mobiliários 5 7.129.414 
 

16.461.423 

Contas a receber 6 901.212 
 

- 

Adiantamentos a fornecedores   547  547 

Impostos a recuperar   19.049  2.108 

    8.216.926   16.484.380 

Não circulante        

Imobilizado 7 162.528.880 
 

43.282.180 

Intangíveis 
 

18.602 
 

18.602 

Direito de uso de arrendamento  3.725.750 
 

3.577.478 

    166.273.232   46.878.260 

     
Total de ativos   174.490.158   63.362.640 

     

Passivo e patrimônio líquido         

Circulante         

   Contas a pagar   9 6.467.752  3.731.220 

Tributos a recolher 8 46.923 
 

104.018 

Arrendamentos mercantil  256.570 
 

493.345 

Provisão para IRPJ e CSLL correntes  145.636 
 

- 

  
6.916.881   4.328.583 

Não circulante       

Contas a pagar - partes relacionadas 17 8.000.736 
 

5.083.543 

Empréstimos e financiamentos 10 77.646.563  - 

Empréstimos com partes relacionadas     16.2 19.637.417  18.524.000 

Arrendamentos mercantil  4.020.819  3.277.315 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos  27.757  - 

   
109.333.292   26.884.858 

Patrimônio líquido       

Capital social 11.1 58.498.269  32.643.269 

Prejuízos acumulados   (258.284)  (494.070) 

Total do patrimônio líquido   58.239.985   32.149.199 

     
Total do passivo e patrimônio líquido   174.490.158   63.362.640 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados do exercício 
 

 
  2021  2020 

Receitas e custos operacionais Nota    
     

Receita líquida de vendas 12 707.311 
 

- 

Custos das vendas 13 (272.855) 
 

- 

Lucro bruto   434.456  - 

        

Despesas administrativas 14 (175.981) 
 

(307.239) 

Lucro (prejuízo) operacional   258.475  (307.239) 

        

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
  

258.475  (307.239) 

        

IRPJ e CSLL - diferido 15 (22.689)  - 

Lucro (prejuízo) líquido do exercício   235.786  (307.239) 

 

 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
 

 
  2021  2020 

     

Lucro (prejuízo) líquido do exercício   235.786  (307.239) 

(+/-) Outros resultados abrangentes   - 
 

- 

Resultado abrangente do exercício   235.786 
 (307.239) 

 

 



 

 
 

 

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    6.311.000                         (1)                                  450.001       (186.831)                 6.574.169  

                 

Subscrição de capital social (Nota 11.1)    79.689.001         (27.811.735)                                     -                   -                 51.877.266  

Integralização de capital (Nota 11.1)               450.001                             (450.001)                -                            -    

Redução de capital (Nota 11.1)  (25.994.997)                     -                                        -                   -                (25.994.997) 

Prejuízo do exercício               -                        -                                        -     (307.239)                 (307.239) 

Saldo em 31 de dezembro de 2020    60.005.004         (27.361.735)                                     -          (494.070)              32.149.199  

                  

Integralização de capital (Nota 11.1)               -            25.855.000                                     -                   -                 25.855.000  

Lucro líquido do exercício               -                        -                                       -     235.786                  235.786  

Saldo em 31 de dezembro de 2021    60.005.004          (1.506.735)                                     -          (258.284)              58.239.985  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 
 

 2021  2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 235.786  (307.239) 

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

Provisão de juros - partes relacionadas -  44.755 

Juros sobre arrendamentos -  193.182 

Juros capitalizados -  (240.379) 

Imposto de renda e contribuição social diferido 22.689  - 

 258.475  (309.681) 

Variações dos ativos e passivos operacionais -   

Contas a receber de clientes (901.212)  - 

Adiantamentos -  (548) 

Tributos a recuperar (16.943)  (1.273) 

Tributos a recolher (57.095)  100.364 

Contas a pagar 2.835.441  5.568.618 

Contas a pagar - partes relacionadas 2.917.193  4.267.635 

Aplicações financeiras -  (16.404.026) 

  4.777.384  (6.469.230) 

Caixa gerado pelas operações  
 

 
Imposto de renda e contribuição social pagos (782.459)  - 

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 
4.253.400  (7.609.226) 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

Pagamentos na aquisição de imobilizado (114.654.560)  (37.065.802) 

Pagamentos na aquisição de intangível -  (15.298) 

Instrumentos financeiros derivativos 1.456.199  - 

Aplicações em títulos e valores mobiliários (79.469.000)  - 

Resgate de títulos e valores mobiliários 88.801.010  - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (103.866.351)  (37.081.100) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Subscrição de capital -  79.689.001 

Capital a integralizar -  (27.811.735) 

Redução de capital -  (25.994.997) 

Empréstimos obtidos de partes relacionadas -  18.856.693 

Pagamento juros sobre empréstimos – partes 

relacionadas 
- 

 
(76.330) 

Pagamento de empréstimos - partes relacionadas -  (803.320) 

Empréstimos obtidos 73.904.353  - 

Integralização de capital 25.855.000  - 

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento      99.759.353   43.859.312 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
146.402  (699) 

Variação do caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 20.302  21.001 

No final do exercício 166.704  20.302 
 146.402  (699) 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
 

 

 

 
 2021  2020 

Efeitos de transações não caixa:    

Resultado financeiro capitalizado: 
   

Resultado com instrumentos derivativos (1.456.199)  - 

Provisão de juros sobre empréstimos 3.742.210  - 

Provisão de juros - partes relacionadas 1.113.417  - 

Juros sobre arrendamentos 358.457  - 

Rendimentos sobre títulos e valores mobiliários (540.958)  - 

Outras transações: 
   

CPC 06 - Reconhecimento do direito de uso e passivo 

de arrendamento 
148.272  - 

Baixa de adiantamento - Capex 98.908  1.743.274 

 

 
 

 



 

 

 

 

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 

 


