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Relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Ventos de Santo Estevão Holding S.A. 
 
Introdução 
 
Revisamos o balanço patrimonial intermediário condensado da Ventos de Santo Estevão Holding S.A. 
("Companhia"), em 30 de setembro de 2018, e as respectivas demonstrações intermediárias condensadas 
do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos nessa data, e dos 
fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido para o período de nove meses findos nesta data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Revisamos também o balanço patrimonial intermediário condensado consolidado da Ventos de Santo 
Estevão Holding S.A e suas controladas ("Consolidado"), em 30 de setembro de 2018, e as respectivas 
demonstrações intermediárias condensadas consolidadas do resultado e do resultado abrangente para o 
período de três e nove meses findos nesta data, e dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido 
para o período de nove meses findos nesta data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e 
as demais notas explicativas. 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de 
contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas com base em nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 
intermediárias (NBC TR 2400 - "Trabalhos de Revisão de Demonstrações Contábeis" e ISRE 2400 – 
"Engagements to Review Financial Statements", respectivamente). Uma revisão de informações 
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos 
assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de 
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de 
acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma 
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 
 
Conclusão sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais acima referidas não estão elaboradas, 
em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração 
Intermediária". 



Ventos de Santo Estevão Holding S.A. 
 
 

3 

Conclusão sobre as demonstrações financeiras  
intermediárias condensadas consolidadas  
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas acima referidas não estão 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - 
"Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial 
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB).  
 
Outros assuntos  
 
Valores correspondentes ao período de três e  
nove meses do ano anterior  
 
Não revisamos, nem foram revisadas por outros auditores independentes as demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas do período de três e nove meses findos em 30 de 
setembro de 2017, apresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos conclusão 
sobre elas.  
 
Auditoria dos valores correspondentes  
ao exercício anterior 
 
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, preparadas 
originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 2.4, foi conduzido sob a responsabilidade de outros 
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 2 de março de 2018, sem 
ressalvas.  
 
Como parte da nossa revisão das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e 
consolidadas dos períodos findos em 30 de setembro de 2018, revisamos também os ajustes descritos na 
Nota 2.4 que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras de 2017, apresentadas para fins 
de comparação. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que tais ajustes não são apropriados e não foram corretamente efetuados. Não fomos 
contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2017 e, portanto, não expressamos opinião ou 
qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2017 tomadas em conjunto. 
 
Curitiba, 14 de novembro de 2018    
 
 
 
PricewaterhouseCoopers     Leandro Sidney Camilo Costa 
Auditores Independentes  Contador CRC 1SP236051/O-7 
CRC 2SP000160/O-5 
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Nota 30/09/2018  31/12/2017 30/09/2018  31/12/2017 Nota 30/09/2018 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2017

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante       Circulante        

Caixa e equivalentes de caixa 5 429                       172                       46.682                     2.677                       Fornecedores  42                        -                   4.039                 2.093                  

Fundo de Liquidez - Conta reserva 5 -                        -                        10.782                     -                            Empréstimos e financiamentos 11  2.492                   11.211            91.717               72.341               

Contas a receber de clientes 6 -                        -                        79.163                     84.962                     Dividendos a pagar 10 7.644                   7.644              7.644                 7.644                  

Impostos e contribuições a recuperar 251                       250                       747                           504                           Impostos e contribuições a recolher 12  -                       -                   5.358                 9.046                  

Dividendos a receber 10 30.249                  11.012                  -                            -                            Outros passivos -                       -                   28                       657                     

Outros ativos 13                          70                          847                           620                           

10.178                18.855            108.786            91.781               

30.942                   11.504                  138.221                    88.763                     

Não circulante

Não circulante Empréstimos e financiamentos 11  154.431              151.202          1.136.632         1.155.131          

Fundo de Liquidez - Conta reserva 5 -                        -                        51.624                     52.137                     Impostos e contribuições a recolher 12  -                       -                   4.127                 -                      

Investimentos 7 730.906               758.567               -                            -                            Provisões -                       491                  37.313               36.407               

Imobilizado 8 18                          18                          1.693.783               1.741.794               

Intangível 9 -                        -                        480                           159                            154.431               151.693          1.178.072          1.191.538          

Outros ativos -                        -                        7                               7                               

Total do passivo 164.609              170.548          1.286.858         1.283.319          

730.924                758.585               1.745.894                1.794.097               

Patrimônio Líquido 13

Capital social  575.000              575.000          575.000            575.000             

Reserva Legal 1.609                   1.609              1.609                 1.609                  

Lucros Acumulados  20.648                22.932            20.648               22.932               

Total do patrimônio líquido 597.257              599.541          597.257            599.541             

               

Total do ativo 761.866               770.089               1.884.115               1.882.860               Total do passivo e patrimônio líquido  761.866               770.089          1.884.115          1.882.860          

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
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Nota  01/01 a 30/09/2018  01/01 a 30/09/2017 01/01 a 30/09/2018  01/01 a 30/09/2017

(Não auditado) (Não auditado)

Lucro bruto    

Receita líquida dos produtos vendidos 14 -                                    -                                    206.287                           208.124                           

Custo dos produtos vendidos 15 -                                    -                                    (93.299)                            (84.313)                            

 -                                     -                                    112.988                            123.811                           

Despesas operacionais

Gerais e administrativas 16 (542)                                  (288)                                  (6.555)                               (8.941)                               

Outras receitas operacionais 493                                   -                                    493                                   -                                    

(49)                                    (288)                                  (6.062)                               (8.941)                               

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societarias e do resultado financeiro (49)                                    (288)                                  106.926                           114.870                           

    

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 7 9.772                                9.057                                -                                    -                                    

Resultado financeiro líquido 17    

Receitas financeiras 7                                        248                                   4.790                                1.490                                

Despesas financeiras (12.014)                            (487)                                  (105.684)                          (101.306)                          

(12.007)                            (239)                                  (100.894)                          (99.816)                            

   

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda

   e da contribuição social  (2.284)                               8.530                                6.032                                 15.054                              

Imposto de renda e contribuição social

Correntes -                                    -                                    (8.316)                               (6.524)                               

   

(2.284)                              8.530                                (2.284)                               8.530                                

Controladora Consolidado

Lucro (prejuízo) líquido do período
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Nota  01/07 a 30/09/2018  01/07 a 30/09/2017 01/07 a 30/09/2018  01/07 a 30/09/2017

(Não auditado) (Não auditado)

Lucro bruto    

Receita líquida dos produtos vendidos 14 -                                    -                                    74.638                              106.899                           

Custo dos produtos vendidos 15 -                                    -                                    (31.010)                            (47.053)                            

 -                                     -                                    43.628                               59.846                              

Despesas operacionais

Gerais e administrativas 16 (132)                                  (62)                                    (1.485)                               (776)                                  

Outras receitas operacionais 491                                   -                                    491                                   -                                    

359                                   (62)                                    (994)                                  (776)                                  

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societarias e do resultado financeiro 359                                   (62)                                    42.634                              59.070                              

    

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 7 8.026                                23.006                              -                                    -                                    

Resultado financeiro líquido 17    

Receitas financeiras 5                                        159                                   1.448                                966                                   

Despesas financeiras (3.041)                               (386)                                  (35.940)                            (33.850)                            

(3.036)                               (227)                                  (34.492)                            (32.884)                            

   

Lucro antes do imposto de renda

   e da contribuição social  5.349                                 22.717                              8.142                                 26.187                              

Imposto de renda e contribuição social

Correntes -                                    -                                    (2.793)                               (3.469)                               

   

5.349                                22.717                              5.349                                22.717                              

Controladora Consolidado

Lucro líquido do período
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01/01 a 30/09/2018 01/01 a 30/09/2017 01/01 a 30/09/2018 01/01 a 30/09/2017

(Não auditado) (Não auditado)

Lucro (prejuízo) líquido do período (2.284)                       8.530                        (2.284)                       8.530                        

Outros resultados abrangentes                                 -                                   -                                   -                                   -   

Resultado abrangente do período (2.284)                       8.530                        (2.284)                       8.530                        

Controladora Consolidado 
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01/07 a 30/09/2018 01/07 a 30/09/2017 01/07 a 30/09/2018 01/07 a 30/09/2017

(Não auditado) (Não auditado)

Lucro (prejuízo) líquido do período 5.349                        22.717                      5.349                        22.717                      

Outros resultados abrangentes                                 -                                   -                                   -                                   -   

Resultado abrangente do período 5.349                        22.717                      5.349                        22.717                      

Controladora Consolidado 
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Capital subscrito  Capital a integralizar  Reserva legal  Reserva de lucros  Prejuízos acumulados  Total

            

Em 1º de janeiro de 2017 (Não auditado) 506.164                                (75.170)                                                                          -                                               -      (16.344)                                 414.650                             

Lucro líquido do período (Não auditado)                                          -                                            -                                            -                                            -   8.530                                  8.530                                  

Em 30 de setembro de 2017 (Não auditado) 506.164                                (75.170)                                                                          -                                               -      (7.814)                                   423.180                             

Em 1º de janeiro de 2018 590.500                                (15.500)                                 1.609                                     22.932                                                                           -      599.541                             

Prejuízo líquido do período                                          -                                            -                                            -                                            -   (2.284)                                (2.284)                                

Saldo em 30 de setembro de 2018 590.500    (15.500)                                 1.609    22.932    (2.284)                                   597.257

Capital social Lucros acumulados
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Nota  

01/01 a 

30/09/2018  

01/01 a 

30/09/2017   

01/01 a 

30/09/2018  

01/01 a 

30/09/2017

                            

Fluxos de caixa das atividades operacionais                            

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social (2.284)                8.530                6.032                15.054                

Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa

Depreciação 8 -                     -                     56.095              39.254                

Baixa de ativo imobilizado 8 -                     -                     108                   -                       

Juros de empréstimos e financiamentos 17 13.810               -                     102.407           78.172                

Equivalência patrimonial 7 (9.772)                (9.057)               -                    -                       

1.754                 (527)                  164.642           132.480              

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber 6 -                     -                     5.799                (172.610)            

Outros ativos 56                       (54)                     (470)                  111.935              

Dividendos a receber                            

                           

Decréscimo (acréscimo) em passivos 

Fornecedores 42                       (791)                  1.946                13.667                

Impostos e contribuições a recolher -                     -                     439                   -                       

Outros passivos 8                         -                     278                   (6.966)                 

Caixa gerado pelas operações 1.860                 (1.372)               172.634           78.506                

Juros de empréstimos 11 (7.765)                -                     (46.015)            -                       

Imposto de renda e contribuição social pagos -                     -                     (8.316)               (1.854)                 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (5.905)                (1.372)               118.303           76.652                

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de ativo imobilizado 8 -                     -                     (8.192)               (564.932)            

Dividendos recebidos 13.800               -                     -                    -                       

Aquisição de intangível -                     -                     (321)                  -                       

Aquisições de investimentos -                     (136.648)          -                    -                       

Redução de capital 3.897                 -                     -                       

Investimentos em conta reserva -                     -                     (10.269)            -                       

-                    -                       

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos 17.697               (136.648)          (18.782)            (564.932)            

 

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures -                     -                     -                    336.078              

Pagamento de empréstimos 11 (9.934)                -                     (39.121)            -                       

Custo com captação de recursos 11 (1.758)                -                     (19.187)            -                       

Apropriação custo com captação de recursos 11 156                    -                     2.793                370                      

Aumento de capital -                     140.206            -                    185.499              

 -                     -                    -                       

Caixa líquido provenientes das atividades de financiamentos (11.536)             140.206            (55.515)            521.947              

 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos 257                    2.186                44.005              33.667                

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 172                    7                        2.677                8.998                  

 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 429                    2.193                46.682              42.665                

Consolidado Controladora
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1 Considerações gerais 

      

A Ventos de Santo Estevão Holding S.A. ("Companhia"), com sede em Maracanaú, situada na Rodovia Doutor 
Mendel Steinbruch, S/N - KM 08 - Sala 102 - Distrito Industrial, Estado do Ceará, foi constituída em 1º de 
dezembro de 2011. A Companhia tem por objeto social participar como sócia ou acionista, do capital de outras 
sociedades ou empreendimentos, buscando sempre estimular a atuação destas de forma eticamente 
responsável, bem como apoiar e monitorar o desempenho das empresas de cujo capital participar, através de: 
a) mobilização de recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco; b) 
subscrição ou aquisição de valores mobiliários que forem emitidos para fortalecimento da respectiva posição no 
mercado de capital; c) atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas. 

 
A Companhia explora e opera centrais geradoras eólicas localizadas nos Estados do Piauí e Ceará, as quais 
compõem o complexo eólico Ventos do Araripe III, com capacidade instalada total de 358 MW, através das 
investidas abaixo listadas: 

 
(i) Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 508, iniciou operação comercial em fevereiro de 2017; 
(ii) Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.404, iniciou operação comercial em janeiro de 2017;  
(iii) Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 836, iniciou operação comercial em março de 2017; 
(iv) Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com os 

despachos nº 600 e 729, iniciou operação comercial em março de 2017; 
(v) Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.382, iniciou operação comercial em janeiro de 2017;  
(vi) Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.358, iniciou operação comercial em outubro de 2017; 
(vii) Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com os 

despachos nº 1.368 e 1.615, iniciou operação comercial em maio de 2017;  
(viii) Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.216, iniciou operação comercial em janeiro de 2017;  
(ix) Ventos de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.358, iniciou operação comercial em outubro de 2017; 
(x) Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.239, iniciou operação comercial em janeiro de 2017; 
(xi) Ventos de Santo Onofre IV Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 1.684, iniciou operação comercial em junho de 2017;  
(xii) Ventos de São Virgílio 01 Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 2.714, iniciou operação comercial em agosto de 2017;  
(xiii) Ventos de São Virgílio 02 Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com os 

despachos nº 395, 509 e 562, iniciou operação comercial em fevereiro de 2017; e 
(xiv) Ventos de São Virgílio 03 Energias Renováveis S.A., que entrou em fase operacional de acordo com o 

despacho nº 3.329, iniciou operação comercial em setembro de 2017. 
 

1.1    Principais eventos ocorridos nos nove primeiros meses de 2018  

        
No dia 13 de dezembro de 2017, a Votorantim Geração de Energia (“VGE”) e Canada Pension Plan Investment 
Board (“CPPIB”) assinaram um acordo de investimento para a formação de uma joint venture, a VTRM Energia 
Participações S.A. ("VTRM"), para servir como plataforma de investimentos relacionados à aquisição e 
desenvolvimento de novos ativos de geração de energia renovável no Brasil. Na mesma data, como estratégia 
de investimento inicial, a VGE e o CPPIB celebraram um contrato de compra e venda de ações com a Salus - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia visando a aquisição, pela VTRM, do complexo eólico 
Ventos do Araripe III.  
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Em 29 de maio de 2018, foram obtidas todas as aprovações regulatórias e foi verificado o cumprimento de todas 
as condições precedentes necessárias para a realização das operações previstas no acordo de investimento 
celebrado entre a VGE e CPPIB. Adicionalmente, em 30 de maio de 2018, a VGE e CPPIB, através da VTRM, 

adquiriram 100% das ações da Ventos de Santo Estevão Holding S.A..  

 
 

2        Apresentação das demonstrações financeiras 
 

 2.1       Base de apresentação 
 
 (a)       Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas para o período findo em 
30 de setembro de 2018 foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 21 – (R1) Demonstração Intermediária, e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - 
Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) e evidenciam todas 
as informações relevantes das demonstrações financeiras intermediárias, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão.  
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas de 30 de setembro de 
2018, não incorporam todas as notas e as divulgações exigidas pelas normas contábeis para as demonstrações 
financeiras anuais, uma vez que o seu objetivo é prover uma atualização das atividades, eventos e circunstâncias 
significativos em relação àquelas demonstrações financeiras anuais. 
 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas foram preparadas de 
forma consistente com as práticas contábeis divulgadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 
2017. 
 

(b) Aprovação das demonstrações financeiras  
 
A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 15 de novembro de 2018.
  
 

2.2 Consolidação 
 

A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem 
direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades 
relevantes da investida.  
 
As principais empresas controladas incluídas na consolidação estão descritas na Nota 2.2 (b). 

 
(a) Controladas  

 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia.  
 
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre controladas da Companhia são eliminados. 
Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda 
(impairment) do ativo transferido. Na aquisição, as políticas contábeis das controladas são alteradas quando 
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
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(b) Empresas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 
 

 
 
 

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real (“R$”). 
 

2.4  Ajuste das cifras comparadas em 31 de dezembro de 2017 
 

Em 2018 foram identificados ajustes de exercícios anteriores relacionados a desmobilização de ativos. A referida 
correção afetou o imobilizado e o passivo não circulante de 31 de dezembro de 2017, no valor de R$ 35.916. As 
demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2017 apresentadas para fins de comparação, 
foram ajustadas e estão sendo reapresentadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controladas 30/09/2018 31/12/2017 Lo calização  da sede A tividade principal

Ventos de Santo Estevão I Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Estevão II Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Estevão IV Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Estevão V Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Augusto I Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Augusto II Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Augusto VI Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Augusto VII Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Augusto VIII Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de São Virgílio  01 Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de São Virgílio  02 Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de São Virgílio  03 Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

Ventos de Santo Onofre IV Energias Renováveis S.A 100% 100% Ceará - Brasil Geração de energia elétrica

P ercentual do  capital to tal e vo ntante

Saldo anterior Ajustes

Saldo final 

reapresentado

Balanço Patrimonial

Ativo não circulante
Imobilizado 1.705.878         35.916        1.741.794            

Total ativo 1.846.944         35.916        1.882.860            

Passivo não circulante

Provisões 491                    35.916        36.407                  

Total passivo e patrimônio líquido 1.846.944         35.916        1.882.860            

31 de dezembro de 2017



Ventos de Santo Estevão Holding S.A.  
Notas explicativas da administração às demonstrações  
Financeiras intermediárias condensadas 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

11 
 

3        Mudanças nas práticas contábeis e divulgações 
 

3.1 Transição de normas 
 

3.1.1 CPC 47 / IFRS 15 – “Receita de contratos com clientes” 
 

As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção da IFRS 15 / CPC 47 foram aplicadas desde 1º de 
janeiro de 2018 e não geraram efeitos no reconhecimento de receitas da Companhia e de suas controladas. 
 

3.1.2 CPC 48 / IFRS 9 - "Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração" 
 

As mudanças nas políticas contábeis resultantes da adoção da IFRS 9 / CPC 48 foram aplicadas desde 1º de 
janeiro de 2018 e não geraram efeitos na mensuração dos ativos e passivos financeiros da Companhia e de suas 
controladas. 
 

4          Instrumentos financeiros por categoria 
 
Política contábil 
  
A Companhia e suas controladas classificam seus instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para a 
qual os mesmos foram adquiridos e determina a classificação destes no reconhecimento inicial, conforme as 
seguintes categorias: 
 

(a)         Instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
 
Têm como característica a sua negociação ativa e frequente nos mercados financeiros. Esses instrumentos 
são mensurados por seu valor justo, e suas variações são reconhecidas no resultado do exercício. 
 

(b) Custo amortizado 
 
São ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis não cotados em mercado ativo. 
São mensurados inicialmente a valor justo, e subsequentemente, pelo custo amortizado, utilizando o método de 
juros efetivos. 
 
Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
 
É mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo-se os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em 
vigor dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecida na 
demonstração do resultado. 
 
Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento ocorrido após o reconhecimento do impairment (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão da perda será reconhecida na demonstração do resultado. 
 

5     Caixa e equivalentes de caixa 
 
  
 

 
 

30/09/2018 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2017

Moeda nacional

Caixa e bancos 1                         171                    39                      792                  

Certificados de Depósitos Bancários – CDBs 428                    1                         46.643              1.885               

429                    172                    46.682              2.677               

Controladora Consolidado 
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O caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional compreendem disponibilidades em contas correntes 
bancárias e títulos públicos ou de instituições financeiras, indexados à taxa de depósito interbancário. 

 
            Fundo de liquidez – Contas reserva 
 

Os empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas exigem a manutenção de fundo de liquidez 
em conta reserva como garantia aos financiamentos. Em 30 de setembro de 2018, o saldo total de caixa restrito 
em contas reservas é de R$62.406.  
 
 

6 Contas a receber de clientes 
 

 
 
A receita por fornecimento e suprimento de energia é determinada de acordo com os preços definidos em 
contrato. 
 
 

7      Investimentos 

 
Composição e movimentação 

 

 
  

30/09/2018 31/12/2017

Clientes nacionais                          79.163                          84.962 

79.163                        84.962                        

Consolidado 

Saldo 

Redução de 

capital Dividendos

Resultado de 

equivalência 

patrimonial Saldo 

31/12/2017

Percentual de 

participação total (%) 30/09/2018 30/09/2018

Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Ventos de Santo Estevão I 54.167                 100                               (144)                  (830)                  454                   53.647             

Ventos de Santo Estevão II 55.423                 100                               -                    (2.747)              265                   52.941             

Ventos de Santo Estevão III 56.141                 100                               (1.478)              -                    (241)                  54.422             

Ventos de Santo Estevão IV 71.408                 100                               -                    (4.481)              1.217                68.144             

Ventos de Santo Estevão V 61.202                 100                               -                    (7.183)              1.375                55.394             

Ventos de Santo Augusto I 34.520                 100                               -                    (1.723)              710                   33.507             

Ventos de Santo Augusto II 52.576                 100                               (1.366)              -                    388                   51.598             

Ventos de Santo Augusto VI 60.630                 100                               -                    (3.515)              2.583                59.698             

Ventos de Santo Augusto VII 38.330                 100                               -                    (2.480)              1.222                37.072             

Ventos de Santo Augusto VIII 39.149                 100                               (910)                  -                    (489)                  37.750             

Ventos de Santo Onofre IV 60.354                 100                               -                    (2.647)              1.112                58.819             

Ventos de São Virgílio 01 72.067                 100                               -                    (2.296)              2.576                72.347             

Ventos de São Virgílio 02 58.429                 100                               -                    (2.430)              (1.537)              54.462             

Ventos de São Virgílio 03 44.170                 100                               -                    (3.203)              137                   41.104             

758.567              100                               (3.898)              (33.535)            9.772                730.906           

Controladora
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8      Imobilizado 
 
 Composição e movimentação 

 
    
Todos os gastos e custos do período de construção que se encontravam no imobilizado em curso foram 

unitizados no imobilizado em serviço. 

9 Intangível 
 
Composição e movimentação 

 
10   Partes relacionadas 

 
Composição 

Máquinas e 

equipamentos 

Edifícios e 

construções

Móveis e 

utensílios

Compensação 

Ambiental

Terrenos Desmobilização de 

ativos

Adiantamentos 

diversos

Obras em 

andamento  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.692.266 4.245 128 3.711 168                       35.916 351 5.010 1.741.794

Adições 4.128                           -                           -                                 -                                  -                           1.397 1.665 1.002 8.192

Depreciação (55.543) (107) (6)                               -                                  -                             (377)                               -                               (62) (56.095)

Transferências                             2.232                           -                           -                                 -                                  -                                  -                        (1.596)                           (636)                             -   

Outros - - - (55) - - - (53) (108)

Saldo em 30 de setembro de 2018 1.643.083 4.138 122 3.656 168 36.936 420 5.261 1.693.783

Taxas médias anuais de depreciação - % 5 5 20 3 20 3 3

Consolidado

Direito de 

exploração  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2017 159 159

Aquisição 321 321

Saldo em 30 de setembro de 2018 480 480

Consolidado 

30/09/2018 31/12/2017 30/09/2018 31/12/2017

Sociedade Controladora

VTRM Energia Participações S.A -            -           (7.644)      (7.644)      

Sociedades Controladas -           -           

Ventos de Santo Estevão I -            277           -           -           

Ventos de Santo Estevão II 2.412        916           -           -           

Ventos de Santo Estevão IV 4.497        1.494        -           -           

Ventos de Santo Estevão V 7.544        2.228        -           -           

Ventos de Santo Augusto I 1.388        574           -           -           

Ventos de Santo Augusto VI 3.210        1.172        -           -           

Ventos de Santo Augusto VII 2.397        826           -           -           

Ventos de Santo Onofre IV 2.163        882           -           -           

Ventos de São Virgílio 01 1.584        765           -           -           

Ventos de São Virgílio 02 1.762        810           -           -           

Ventos de São Virgílio 03 3.292        1.068        

30.249      11.012      (7.644)      (7.644)      

Dividendos a Receber Dividendos a Pagar
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11 Empréstimos e financiamentos 
 

(a) Composição  
 

 
 
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

IPCA    – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  

TJLP     – Taxa de Juros de Longo Prazo, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. É o custo básico de financiamentos do BNDES. 

 
(b) Perfil dos vencimentos 

 

 
 
 

(c)   Garantias 

  

Em 30 de setembro de 2018, a totalidade dos empréstimos e financiamentos da Companhia e suas controladas 

possuíam garantia real e/ou fidejussória. Parte dessas garantias serão liberadas após o cumprimento de 

determinadas condições previstas nos contratos.  

 

Circulante Não circulante Total

Modalidade 30/09/2018 30/09/2018 30/09/2018

Moeda nacional

BNDES TJLP + 4,2% a.a. 89.225                982.201              1.071.426           

Debêntures IPCA + 6,99% a.a. 2.492                   154.431              156.923              

91.717                1.136.632           1.228.349           

Circulante Não circulante Total

Modalidade 30/09/2018 30/09/2018 30/09/2018

Moeda nacional

Debêntures IPCA + 6,99% a.a. 2.492                   154.431              156.923              

2.492                   154.431              156.923              

Encargos anuais médios

Encargos anuais médios

Controladora

Consolidado

Modalidade 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir 

de 2027 Total

Moeda nacional

Debêntures -        2.953    1.548    4.042    1.548    2.380    4.042    9.861    9.861    9.861    110.827  156.923     

-        2.953    1.548    4.042    1.548    2.380    4.042    9.861    9.861    9.861    110.827  156.923     

0,00% 1,88% 0,99% 2,58% 0,99% 1,52% 2,58% 6,28% 6,28% 6,28% 70,62% 100,00%

Modalidade 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir 

de 2027 Total

Moeda nacional

BNDES 22.626 37.800  41.608 47.717 50.588 60.077 65.278 70.436 76.890 82.447 515.959  1.071.426  

Debêntures -        2.953    1.548    4.042    1.548    2.380    4.042    9.861    9.861    9.861    110.827  156.923     

22.626 40.753  43.156 51.759 52.136 62.457 69.320 80.297 86.751 92.308 626.786  1.228.349  

1,84% 3,32% 3,51% 4,21% 4,24% 5,08% 5,64% 6,54% 7,06% 7,51% 51,03% 100,00%

Controladora

Consolidado
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(d) Movimentação 
 

 
 

 

12 Impostos e contribuições a recolher 
 

Composição 
 

 
 

13   Patrimônio líquido 
 

(a) Capital social 

  

Em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito da Companhia é de R$ 590.500, 
e está representado por 590.500 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo que 575.000 estão 
totalmente integralizados.  
 

(b)  Distribuição de lucros 
 
É reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao fim do exercício com base no contrato social.  

Controladora Consolidado 

Saldo inicial em 31/12/2017 162.413                        1.227.472                 

Provisão de juros 13.810                           102.407                    

Custos com captações (1.758)                            (19.187)                     

Amortização custos com captações 156                                2.793                         

Pagamento de juros (7.764)                            (46.015)                     

Pagamento de principal (9.934)                            (39.121)                     

Saldo final em 30/09/2018 156.923                        1.228.349                 

30/09/2018 31/12/2017

Imposto de renda pessoa jurídica 1.816                 4.149               

Contribuição social sobre o lucro líquido 968                    1.617               

COFINS a recolher 2.021                 2.262               

PIS a recolher 430                    488                  

Outros impostos e contribuições a recolher 123                    530                  

ICMS a recolher 4.127                                          

9.485                 9.046               

Circulante 5.358                 9.046               

Não Circulante 4.127                                       -   

9.485                                9.046 

Consolidado
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14  Receita líquida dos produtos vendidos 

 

 
 
As receitas da Companhia e suas controladas são em sua totalidade dentro do mercado interno brasileiro e 
negociadas em Reais. 

 
15 Custo dos produtos vendidos 

 
 

16 Despesas gerais e administrativas 
 

 
 
 
A rubrica serviços de terceiros refere-se a gastos com consultorias, serviço de segurança, serviços de limpeza, 
auditoria e todos os gastos relacionados a contratação de serviços de terceiros. 

30/09/2018 30/09/2017

Receita bruta (Não auditado)

Venda de energia elétrica              214.746              215.123 

Impostos sobre vendas e serviços (8.459)                               (6.999)

Receita líquida 206.287                         208.124 

Consolidado

30/09/2018 30/09/2017

(Não auditado)

Custos de manutenção e de transmissão (9.676)                (1.548)                

Custo com suprimento de energia (13.293)              (38.204)              

Taxa de fiscalização (906)                    -                      

Serviços de terceiros (9.389)                (4.205)                

Arrendamentos (3.940)                (1.102)                

Depreciação (56.095)              (39.254)              

Total (93.299)              (84.313)              

Consolidado 

30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017

Pessoal -             -             (333)             (1.252)          

Material (99)             -             (338)             -               

Serviços de terceiros (443)           (116)           (4.022)          (1.013)          

Seguros -             (14)             (1.572)          (1.463)          

Aluguéis -             (99)               (5)                  

Doações -             -             (72)               (1.084)          

Gastos diversos -             (158)           (119)             (4.124)          

(542)           (288)           (6.555)          (8.941)          

Controladora Consolidado 
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17 Resultado financeiro líquido 

 

 
 

18   Seguros 

 
A Companhia e suas controladas contratam diferentes tipos de apólices de seguros, tais como seguros de riscos 
patrimoniais e de responsabilidade civil, proporcionando proteção para seus ativos, bem como para danos a 
terceiros. A Companhia e suas controladas mantêm seguro de responsabilidade civil, para suas operações no 
Brasil com coberturas e condições, consideradas pela Administração, adequadas aos riscos inerentes. Além das 
coberturas anteriores, a Companhia mantém em vigor as apólices de responsabilidade civil dos executivos e 
diretores em montantes considerados adequados pela Administração. 
 

 
 

 

30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017

(Não auditado) (Não auditado)

Receitas financeiras

Receita de aplicações financeiras                              7                          248                       4.789                      1.490 

7                             248                        4.789                     1.490                     

Despesas financeiras

Juros sobre empréstimos e financiamentos                  (11.841)                              -                  (102.468)                  (80.760)

Amortização de custo com captação                        (156)                              -                       (2.793)                        (730)

Outras despesas financeiras , líquidas                          (17)                        (487)                        (423)                  (19.816)

(12.014)                 (487)                       (105.684)               (101.306)               

(12.007)                 (239)                       (100.895)               (99.816)                 

Controladora Consolidado 
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