
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO JANUÁRIO 10 S.A. 

CNPJ 31.810.448/0001-02 

 

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 de São Januário 10 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 Morros, s/nº, Estrada Vicinal que liga a BA- 220 à 

BA-144, Zona Rural, Município de Campo Formoso, Estado da Bahia, CEP: 44790-000, constituída 

em 19 de outubro de 2018. A Companhia tem por objeto social o desenvolvimento, execução, 

implementação operação, manutenção e exploração comercial do projeto de geração de energia 

fotovoltaica UFV. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Balanços patrimoniais  
 

 
    2021  2020 

Ativos Nota       

Circulante         

Caixa e equivalentes de caixa 4 7.245.562  21.932 

Títulos e valores mobiliários 5 3.509.901  33.711.279 

Contas a receber  6 3.318.808  - 

Adiantamentos a fornecedores   1.109.755  2.548 

Despesas antecipadas   2.910  - 

Impostos a recuperar   56.298  56.296 

    15.243.234   33.792.055 

Não circulante        

Imobilizado 7 167.630.914  133.856.155 

Intangíveis 8 14.985  1.050.409 

Arrendamento mercantil  8.310  74.790 

    167.654.209   134.981.354 

     
Total de ativos   182.897.443   168.773.409 

     
Passivo e patrimônio líquido         

Circulante         

Tributos a recolher 

Contas a pagar 
10 626.554 

 
219.701 

Contas a pagar - partes relacionadas 18.1 2.520.227  228.388 

 9 329.461  27.532 

Empréstimos e financiamentos 11 7.158.907  1.953.925 

Empréstimos com partes relacionadas 18.2 20.367.874  51.320.002 

Dividendos a pagar 18.3 3.952.638  - 

Provisão para IRPJ e CSLL correntes   482.429  - 

  35.438.090   53.749.548 

Não circulante        

Empréstimos e financiamentos 11 102.032.618  82.674.038 

Provisão para IRPJ e CSLL diferidos  101.333  - 

    102.133.951   82.674.038 

Patrimônio líquido        

Capital social 12.1 32.635.354   32.635.354 

Reserva legal 12.2 832.134  - 

Dividendos adicionais propostos 12.4 11.857.914  (285.531) 

Total do patrimônio líquido   45.325.402   32.349.823 

     
Total do passivo e patrimônio líquido   182.897.443   168.773.409 

 

 

 



 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados  
 

 
  2021  2020 

Receitas e custos operacionais Nota    

     

Receita líquida de vendas 13 38.959.760  - 

Custos das vendas 14 (10.578.758)  - 

Lucro bruto   28.381.002  - 

        

Despesas administrativas 15 (665.405)  (184.713) 

Outras (despesas) receitas operacionais 15 458.491  - 

Lucro (prejuízo) operacional   28.174.088  (184.713) 

        

Despesas financeiras 16 (10.677.834)   - 

Receitas financeiras 16 1.302.581   - 

Resultado financeiro   (9.375.253)  - 

        

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
  

18.798.835  (184.713) 

        

IRPJ e CSLL - corrente 17 (1.770.937)  - 

IRPJ e CSLL - diferido 17 (99.681)  - 

Lucro líquido (prejuízo) do exercício   16.928.217  (184.713) 
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Demonstrações dos resultados abrangentes 
 

 
  2021  2020 

     

Lucro líquido (prejuízo) do exercício   16.928.217  (184.713) 

(+/-) Outros resultados abrangentes   - 
 

- 

Resultado abrangente do exercício   16.928.217 
 

(184.713) 

 

 



 

 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
 

  Capital   social   

Capital social a 

integralizar   

Reserva 

legal  

Dividendos 

adicionais 

propostos  

Lucros 

(prejuízos) 

acumulados  

Total do 

patrimônio 

líquido 

                     

Saldo em 1º de janeiro de 2020    34.444.540         (5.829.186)               -                   -          (100.818)     28.514.536  

                    

Integralização de capital (Nota 12.1)             4.020.000                -     
 

          4.020.000  

Prejuízo do exercício                 -                        -                  -                   -     (184.713)         (184.713) 

Saldo em 31 de dezembro de 2020    34.444.540         (1.809.186)                  -                       -          (285.531)     32.349.823  

                     

Lucro líquido do exercício                 -                        -                 -                   -     16.928.217      16.928.217  

Destinação do lucro líquido do exercício           -                  -    

Reserva legal (Nota 12.2)                 -             832.134                 -     (832.134)                  -    

Dividendos a pagar (Nota 12.3)                 -                        -                  -                   -     (3.952.638)       (3.952.638) 

Dividendos adicionais propostos (Nota 12.4)                 -                        -       11.857.914    (11.857.914)                  -    

Saldo em 31 de dezembro de 2021 34.444.540   (1.809.186)       832.134   11.857.914                    -     45.325.402 

 
 

 
 



 

 

 

Demonstrações dos fluxos de caixas 
 

 2021  2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 16.928.217  (184.713) 

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

Depreciação 4.583.426  - 

Provisão de juros - partes relacionadas 1.672.353  437.946 

Provisão de juros sobre empréstimos 8.082.482  2.027.791 

      Rendimentos de títulos e valores mobiliários (106.047)   

Descontos sobre juros de empréstimos (694.903)  - 

Imposto de renda e contribuição social diferido 99.681  - 

Imposto de renda e contribuição social corrente 1.770.937  - 

Juros capitalizados -  (2.542.373) 

 32.336.146  (261.348) 

Variações dos ativos e passivos operacionais -   

Aplicações financeiras -  (32.774.419) 

Contas a receber de clientes (3.318.808)  - 

Adiantamentos (1.107.207)  (2.548) 

Despesas antecipadas (2.911)  - 

Tributos a recuperar (2)   (53.152) 

Tributos a recolher 301.930  (125.142) 

Contas a pagar 406.853  2.079.588 

Contas a pagar - partes relacionadas 2.291.839  (2.224.982) 

  (1 428 306)   (33.100.655) 

Caixa gerado (aplicado) pelas operações  
 

 
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.319.576)  - 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais 29.588.264   (33.362.003) 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    

Pagamentos na aquisição de imobilizado (32 780 241)   (102.781.029) 

      Aplicação Títulos e valores mobiliários (1.220.987)  - 

Resgate de títulos e valores mobiliários 31.528.412   - 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (2.472.816)  (103.423.423) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    

Integralização de capital -  4.020.000 

Empréstimos obtidos de partes relacionadas -  93.932.157 

Pagamento juros sobre empréstimos - partes relacionadas -  (100.446) 

Pagamento de empréstimos - partes relacionadas (33.400.000)  (43.665.525) 

Empréstimos obtidos 21.453.849  82.706.702 

Pagamento de empréstimos - juros (7.945.667)  (106.530) 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento      (19.891.818)  136.786.358 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa  (7.223.630)  932 

Variação do caixa e equivalentes de caixa    

No início do exercício 21.932  21.000 

No final do exercício 7.245.562  21.932 
 7.223.630  932 

Efeitos de transações não caixa:    

Capitalização da amortização de arrendamentos 66.480  - 

Dividendos propostos e não pagos 3.952.638  - 

Reversão - intangível 1.035.424  - 

Provisão de juros sobre empréstimos 

Provisão de juros - partes relacionadas 

3.667.801 

775.519 
 - 

 



 

 

 

 

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 

 


