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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Administradores e Acionistas da

Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A. (Companhia em fase préoperacional)
Maracanaú - CE
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Ventos de São Simão Energias Renováveis
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e
as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
As demonstrações financeiras da Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A. para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor
independente que emitiu relatório em 04 de abril de 2017 com opinião sem modificação sobre
essas demonstrações financeiras.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
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•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Fortaleza, 29 de março de 2018
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Carlos Santos Mota Filho
Contador CRC-PE020728/O-7-T-CE
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)
Notas
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Tributos a recuperar
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Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do passivo e patrimônio líquido

2016

415
6
421

1.341
6
1.347

421

1.347

10

735
735

1.019
1.019

5

129.500
(129.814)
(314)

122.500
(122.172)
328

421

1.347

Total do ativo

Passivo
Circulante
Partes relacionadas

2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)
Notas
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Prejuízo antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Prejuízo do exercício

2017

2016

8

(7.055)
(7.055)

(20.567)
(20.567)

9
9

2
(589)
(587)

8
(580)
(572)

(7.642)

(21.139)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

2017
(7.642)

2016
(21.139)

-

-

(7.642)

(21.139)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)
Capital social
subscrito

Capital a
integralizar

Prejuízos
acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2015

120.000

(17.500)

(101.033)

1.467

Capital subscrito
Integralização de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2016

15.000
135.000

5.000
(12.500)

(21.139)
(122.172)

15.000
5.000
(21.139)
328

Integralização de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017

135.000

7.000
(5.500)

(7.642)
(129.814)

7.000
(7.642)
(314)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício

2016

(7.642)

(21.139)

(284)
-

(3)
1.019
(940)

(7.926)

(21.063)

7.000

20.000

Caixa líquido originado nas atividades de financiamento

7.000

20.000

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa

(926)

(1.063)

1.341
415
(926)

2.404
1.341
(1.063)

(Acréscimo) decréscimo de ativos e passivos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Tributos a pagar
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Variação do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

1. Contexto operacional
A Companhia, com sede em Maracanaú, situado na Rod. CE 021 - KM 08 - Sala 16 Distrito Industrial, Estado do Ceará, foi constituída em 10 de Março de 2011 e até a
presente data não entrou em fase operacional. A Companhia tem como objeto social a
geração, como produtor independente, de energia elétrica, a partir de fontes alternativas,
predominantemente, a eólica destinada à comercialização na modalidade de produção
independente de energia e, para consecução do objeto social, a implantação,
administração e operação de centrais geradoras, bem como o desenvolvimento de
projetos, a prestação de serviços de consultoria.
Nesta fase pré-operacional, os acionistas têm coberto necessidades de caixa da
Companhia na forma de aportes de capital ou adiantamentos, conforme necessário para
permitir a liquidação de obrigações futuras. Adicionalmente, os acionistas da
Companhia garantem, se necessário, o suporte financeiro, pelos próximos 360 dias.

2. Base de preparação e principais práticas contábeis
2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da
Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na
preparação das suas demonstrações financeiras. Desta forma, as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29 de
março de 2018.

2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

2. Base de preparação e principais práticas contábeis--Continuação
2.3

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça
julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das
estimativas contábeis são reconhecidas prospectivamente.
As informações sobre julgamentos críticos e incertezas referentes as políticas
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras estão incluídas nas notas explicativas.

2.4

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2.5

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos
financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros
classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos
são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua mensuração
subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros
em: (i) ativos e passivos financeiros mensurado ao valor justo por meio do
resultado; (ii) mantido até o vencimento; (iii) empréstimos e recebíveis; e (iv)
disponível para venda.
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e
equivalentes de caixa.
Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: partes
relacionadas.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

2. Base de preparação e principais práticas contábeis--Continuação
2.6

Redução ao valor recuperável (impairment)
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil
líquido ao valor recuperável.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos
impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera
a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que
possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases
comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no
preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com
ativos semelhantes.

2.7

Ativo imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção.
O custo de ativos construídos inclui o custo de materiais e mão de obra direta,
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local, custos de empréstimos
sobre ativos qualificáveis e condição necessários para que esses sejam capazes
de operar da forma pretendida pela Administração.
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor
contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados
dentro do componente irão gerar benefícios futuros e que o seu custo possa ser
medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido
reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado
são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

2. Base de preparação e principais práticas contábeis--Continuação
2.7

Ativo imobilizado--Continuação
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor
líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do
resultado no exercício em que o ativo for baixado.
Depreciações
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão
disponíveis para uso, ou no caso de ativos construídos internamente, a partir do
dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada sobre o custo dos ativos imobilizados ou outro valor
substituto do custo. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no
método linear com relação às vidas úteis estimadas já que esse método é o que
mais reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros
incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados.

2.8

Receitas e despesas financeiras
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos
financeiros que rendem juros, classificados como ativos financeiros ao valor
justo, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de
juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros
estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em
um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil liquido do
ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita
financeira, na demonstração do resultado.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos,
ajustes de desconto a valor presente das provisões e, variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado
pelo método de juros efetivos.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

2. Base de preparação e principais práticas contábeis--Continuação
2.9

Imposto de renda e contribuição social
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores
são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades
fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o
montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data
do balanço nos países em que o Grupo opera e gera receita tributável.
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A
administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando
apropriado.
A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia
nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento
às autoridades fiscais.

2.10

Normas emitidas mas ainda não vigentes
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Companhia são divulgadas abaixo. A
Companhia pretende adotar essas normas, se for o caso, quando elas entrarem
em vigor.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com
Clientes)
A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a
contraprestação que ela espera receber em troca do controle desses bens ou
serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada
sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente nas IFRS e nos
princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos da América
(“U.S. GAAP”) quando for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após
1º de janeiro de 2018. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva,
utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando
os efeitos que a IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas
divulgações.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

2. Base de preparação e principais práticas contábeis--Continuação
2.10 Normas emitidas mas ainda não vigentes--Continuação
Adicionalmente, não se espera que as seguintes novas normas ou modificações
possam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da
Companhia:
•

IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil;

•

IFRS 17 Contratos de seguro;

•

Transferências de Propriedade para Investimento – Alterações à IAS 40;

•

Melhorias anuais do Ciclo 2015-2017 (emitido em dezembro de 2017):

•

Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros juntamente com a IFRS 4
Contratos de Seguro – Alterações à IFRS 4;

•

Interpretação IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento de
contraprestação; e

•

Interpretação IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a
renda.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento
contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as
novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para
entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Ventos de São Simão Energias Renováveis S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em reais)

3. Gerenciamento de riscos
A Administração é responsável pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de
gerenciamento de risco da Companhia. As políticas de gerenciamento de risco são
estabelecidas para identificar, analisar e definir limites e controles apropriados, e para
monitorar riscos e aderência aos limites.
(i)

Risco operacional
O risco operacional está relacionado com a paralisação de parte ou de todo o
fornecimento esperado relacionado ao parque eólico.

(ii)

Risco de crédito
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado
pela tesouraria da Companhia de acordo com a política por este estabelecida. Os
recursos excedentes são investidos apenas em instituições financeiras
autorizadas e aprovadas pela controladoria, avalizadas pela Diretoria Executiva,
respeitando limites de crédito definidos, os quais são estabelecidos a fim de
minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar o prejuízo financeiro no caso
de potencial falência de uma contraparte.

(iii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são
liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações
ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia possui ativos financeiros representados por caixa que resultam
diretamente das integralizações dos acionistas. A Companhia não efetua
aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de
risco.
A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2017 e 2016 exposições
financeiras atreladas à moeda estrangeira.
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3. Gerenciamento de riscos--Continuação
(iv)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as
taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, têm nos ganhos da
Companhia ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo
tempo otimizar o retorno. A Administração da Companhia não efetua
investimentos em ativos financeiros que possam gerar oscilações relevantes nos
seus preços de mercado.

4. Caixas e equivalentes de caixa
2017
Bancos
Aplicação financeira
Total

2016
199
216
415

390
951
1.341

Aplicações financeiras correspondem a operações realizadas junto às instituições
financeiras que operam no mercado financeiro nacional e possuem baixo risco de
crédito, são remuneradas pela variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e
estão disponíveis para utilização nas operações da Companhia, ou seja, são ativos
financeiros com liquidez imediata. Estas operações têm vencimentos inferiores a 3
meses da data de contratação e com compromisso de recompra pelo emissor.

5. Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o capital social subscrito é de R$ 135.000 e está
representado por 135.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. O capital
social integralizado é de R$ 129.500 (R$ 122.500 em 2016) e está representado por
129.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
a.

Aumento de capital
No exercício de 2017, foram realizadas integralizações de capital conforme boletins de
integralizações no montante de R$ 7.000.

b.

Dividendos
Dentre as principais determinações do contrato social, estão destacadas: (i) em
cada exercício será realizada distribuição de um dividendo não inferior a 25% do
lucro líquido, ajustado nos termos da lei, quando aplicável.

c.

Reserva legal
Será constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos
termos do Art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
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6. Imposto de renda e contribuição social
Os débitos de imposto de renda e a contribuição social são apurados com base no lucro
presumido, de acordo com a legislação vigente, às alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil, para imposto de
renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não há saldos de impostos correntes registrados
pela Companhia, pois não possui histórico de lucros tributáveis em função de estar em
fase pré-operacional.

7. Prejuízos fiscais
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a companhia possuía saldos de prejuízos ficais a
compensar:
2017
Prejuízos fiscais

2016

(7.642)

(21.139)

8. Despesas gerais e administrativas
2017
Taxas e emolumentos
Arrendamento e aluguéis
Serviços de terceiros
Despesas com cartório
Compartilhamento de despesas
Outras despesas
Total

2016
(694)
(1.388)
(4.237)
(735)
(1)
(7.055)

(1.992)
(14.400)
(2.177)
(575)
(1.424)
(20.568)

9. Resultado financeiro
2017
Receitas financeiras
Rendimentos aplicações financeiras
Despesas financeiras
Tarifas bancárias

Total
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2016
2
2

8
8

(589)
(589)

(580)
(580)

(587)

(572)
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10.

Partes relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem
como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios, decorrem de
transações da Companhia, as quais estão descritas abaixo:
Em 31 de dezembro 2016
Passivo
Fornecedores (a)

1.019

Resultado
Compartilhamento de despesas (a)

1.424

Em 31 de dezembro 2017
Passivo
Fornecedores (a)

735

Resultado
Compartilhamento de despesas (a)

735

(a)

11.

A Companhia possui operações com partes relacionadas decorrente do contrato de
compartilhamento de despesas firmado com a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A.

Instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros contratados com terceiros discriminam-se
como segue:
Valor justo dos instrumentos financeiros não derivativos
2017
Valor
contábil

12.

2016
Valor de
mercado

Valor
contábil

Valor de
mercado

Caixas e equivalentes de caixa
Partes relacionadas

415
(735)

415
(735)

1.341
(1.019)

1.341
(1.019)

Total

(320)

(320)

322

322

Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos
auditores independentes.
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