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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. 
(a "Companhia"), em 30 de setembro de 2019, e as respectivas demonstrações intermediárias 
condensadas do resultado e do resultado abrangente, para os períodos de três e de nove meses findos 
nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses 
findo nessa data, bem como o balanço patrimonial intermediário condensado consolidado da Ventos 
de Santo Estevão Holding S.A. e suas controladas ("Consolidado") em 30 de setembro de 2019, e as 
respectivas demonstrações intermediárias condensadas consolidadas do resultado, do resultado 
abrangente, para os períodos de três e de nove meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 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 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 
Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity, 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 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que 
as demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas acima  
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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  
trimestre anterior 
 
Não revisamos, nem foram revisadas por outros auditores independentes, as demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas do trimestre, e período de nove 
meses, findo em 30 de setembro de 2018, apresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, 
não emitimos conclusão sobre elas. 
 
Curitiba, 11 de novembro de 2019 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça 
Contador CRC 1SP196994/O-2 
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas. 

Nota 30/09/2019  31/12/2018 30/09/2019  31/12/2018 Nota 30/09/2019  31/12/2018 30/09/2019  31/12/2018

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Circulante       Circulante        

Caixa e equivalentes de caixa 6 70                        268                  108.923          60.561               Contratos de Arrendamento 11.b 1.986               

Fundo de Liquidez - Conta reserva 6 2.880               4.824               Fornecedores 12  2                       7                       3.644               4.599               

Contas a receber de clientes 7 78.014             85.284             Empréstimos e financiamentos 15  3.738               5.603               49.225             48.128             

Tributos a recuperar 253                      250                  773                  941                  Dividendos a pagar 14 764                  7.644               764                  7.644               

Dividendos a receber 14 29.521                33.515             Tributos a recolher 16  1                       5.354               5.966               

Outros ativos 17                        13                     681                  226                  Partes relacionadas 14 3.220               617                  1.381               

Outros passivos 13 1                       7.790               948                  

29.861                 34.046             191.271           151.836          

7.726                13.871             70.144              67.285             

Não circulante Não circulante

Fundo de Liquidez - Conta reserva 6 50.949             58.336                Contratos de Arrendamento 11.b 52.731             

Investimentos 8 714.071              730.386          Empréstimos e financiamentos 15  154.358          154.183          1.144.630       1.165.279       

Imobilizado 9 18                        18                     1.615.904       1.672.663       Tributos a recolher 16  4.127               4.127               

Direito de uso de ativos 11.a 53.165             Provisões 17 44.184             37.653             

Intangível 10 659                  659                     Outros passivos 13 14.273             12.761             

Outros ativos 7                       7                       154.358          154.183          1.259.945       1.219.820       

 

714.089              730.404          1.720.684       1.731.665       Total do passivo 162.084           168.054          1.330.089        1.287.106       

Patrimônio Líquido

Capital social 18  575.000          575.000          575.000          575.000          

Reserva Legal 1.609               1.609               1.609               1.609               

Reserva de lucros 5.257               19.787             5.257               19.787             

Total do patrimônio líquido 581.866          596.396          581.866          596.396          

                   

Total do ativo 743.950              764.450          1.911.955       1.883.501       Total do passivo e patrimônio líquido  743.950          764.450          1.911.955       1.883.501       

Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas. 

 
Nota

 
1/1/2019 a 

30/9/2019
 

1/1/2018 a 

30/9/2018
 

1/1/2019 a 

30/9/2019
 

1/1/2018 a 

30/9/2018

Lucro bruto     

Receita líquida da venda de energia 19 190.042               206.287               

Custo da geração de energia 20 (89.238)                (93.299)                

   100.804                112.988               

Despesas operacionais

Gerais e administrativas 21 (72)                        (542)                      (4.228)                  (6.555)                  

Outras receitas operacionais 493                       493                       

(72)                        (49)                        (4.228)                  (6.062)                  

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societarias e do resultado financeiro (72)                        (49)                        96.576                 106.926               

     

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 8 (1.797)                  9.772                    

Resultado financeiro líquido     

Receitas financeiras 22 7                            7                            6.034                    4.790                    

Despesas financeiras 22 (12.668)                (12.014)                (109.001)              (105.684)              

(12.661)                (12.007)                (102.967)              (100.894)              

    

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda

   e da contribuição social  (14.530)                 (2.284)                   (6.391)                   6.032                    

Imposto de renda e contribuição social

Correntes (8.139)                  (8.316)                  

    

(14.530)                (2.284)                  (14.530)                (2.284)                  

Controladora Consolidado

Prejuízo do período
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas. 

 
Nota

 
1/7/2019 a 

30/9/2019
 

1/7/2018 a 

30/9/2018
 

1/7/2019 a 

30/9/2019
 

1/7/2018 a 

30/9/2018

Lucro bruto     

Receita líquida da venda de energia 19 59.745             74.638             

Custo da geração de energia 20 (31.322)            (31.010)            

   28.422              43.628             

Despesas operacionais

Gerais e administrativas 21 (22)                    (132)                 (1.484)              (1.485)              

Outras receitas operacionais 491                   491                   

(22)                    359                   (1.484)              (994)                 

Lucro (prejuízo) operacional antes das participações 

   societarias e do resultado financeiro (22)                    359                   26.939             42.634             

     

Resultado de participações societárias

Equivalência patrimonial 8 (3.305)              8.026               

Resultado financeiro líquido     

Receitas financeiras 22 1                       5                       2.268               1.448               

Despesas financeiras 22 (3.518)              (3.041)              (33.188)            (35.940)            

(3.517)              (3.036)              (30.920)            (34.492)            

    

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda

   e da contribuição social  (6.844)               5.349                (3.982)               8.142               

Imposto de renda e contribuição social

Correntes (2.863)              (2.793)              

    

(6.844)              5.349               (6.844)              5.349               

Controladora Consolidado

Prejuízo do trimestre
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas.

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

Lucro líquido (prejuízo) do período (14.530)            (2.284)              (14.530)            (2.284)              

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do período (14.530)            (2.284)              (14.530)            (2.284)              

Controladora Consolidado 
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas. 
 

1/7/2019 a 

30/9/2019

1/7/2018 a 

30/9/2018

1/7/2019 a 

30/9/2019

1/7/2018 a 

30/9/2018

Prejuízo do trimestre (6.844)              5.349               (6.844)              5.349               

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do trimestre (6.844)              5.349               (6.844)              5.349               

Controladora Consolidado 
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas.  

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

            

Saldo em 1º de Janeiro de 2018 590.500                                (15.500)                                 1.609                                     22.932                                                                                   599.541                             

Prejuízo 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                             

                

Saldo em 1º de Janeiro de 2019 590.500                                (15.500)                                 1.609                                     19.787                                                                                   596.396                             

Prejuízo do período                                                                                                                                                                                         (14.530)                              (14.530)                              

                

Saldo em 30 de Setembro de 2019 590.500                                (15.500)                                 1.609                                     19.787                                  (14.530)                                 581.866                             
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
intermediárias condensadas individuais e consolidadas.  

 
Nota  

1/1/2019 a 

30/9/2019  

1/1/2018 a 

30/9/2018  

1/1/2019 a 

30/9/2019  

1/1/2018 a 

30/9/2018

                   

Fluxos de caixa das atividades operacionais                         

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (14.530)            (2.284)              (6.391)              6.032               

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

Depreciação e amortização 9 e 10                                           57.699             56.095             

Juros de empréstimos e financiamentos 15 (b) 12.408             13.810             94.734             102.407           

Apropriação custo com captação de recursos 15(b) 209                   156                   3.828               2.793               

Ajuste a valor presente 11 (b)                                           3.143                                    

Equivalência patrimonial 8 1.797               (9.772)                                                        

(116)                 1.910               153.013           167.327           

Decréscimo (acréscimo) em ativos

Contas a receber                                           7.270               5.799               

Tributos a recuperar (3)                                           168                                        

Outros ativos (4)                      56                     (455)                 (470)                 

                     

Acréscimo (decréscimo) em passivos 

Fornecedores (5)                      42                     (955)                 1.946               

Provisões                                           6.531                                    

Partes relacionadas 2.603                                    1.381                                    

Tributos a recolher 1                                            (1.274)              439                   

Outros passivos 1                       8                       8.354               278                   

Caixa aplicado nas operações 2.477               2.016               174.033           175.319           

Juros pagos empréstimos 15 (b) (10.783)            (7.765)              (86.989)            (46.015)            

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos                                           (7.476)              (8.316)              

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais (8.306)              (5.749)              79.568             120.988           

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de ativo imobilizado 9                                           (83)                    (8.192)              

Baixa de imobilizado 9                                           341                   108                   

Dividendos recebidos 15.222             13.800                                                       

Dividendos pagos (6.880)                                   (6.880)                                   

Aquisição de intangível                                                                (321)                 

Redução de capital dos investimentos 3.290               3.897                                                         

Fundo de liquidez - Contas  reserva                                           9.331               (10.269)            

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimentos 11.632             17.697             2.709               (18.674)            

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 15(b)                                           2.925                                    

Pagamento de empréstimos 15(b) (846)                 (9.934)              (29.655)            (39.121)            

Custo com captação de recursos 15(b) (2.678)              (1.758)              (4.395)              (19.187)            

Liquidação arrendamento mercantil 11 (b)                                           (2.791)                                   

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (3.524)              (11.692)            (33.916)            (58.308)            

 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (198)                 257                   48.362             44.005             

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 268                   172                   60.561             2.677               

 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 70                     429                   108.923           46.682             

Controladora Consolidado 
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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 
Pernambuco, as quais compõem o complexo eólico Ventos do Araripe III, com capacidade 
instalada total de 358 MW, através de suas investidas. 
 
A Companhia é controlada direta da VTRM Energia Participações S.A. (“VTRM”), joint venture 
controlada em conjunto pela Votorantim Geração de Energia S.A. (“VGE”) e Canada Pension 
Plan Investment Board (“CPPIB”). 
 
A energia produzida é vendida em sua maioria por meio de contratos de longo prazo no ambiente 
de contratação regulada, obtidos em leilões promovidos pela ANEEL, com preços fixos 
indexados à inflação. 
 
As atividades da Companhia e suas controladas, assim como a de seus concorrentes, são 
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”). 
 
Os termos abaixo são utilizados ao longo destas demonstrações financeiras de forma abreviada: 
 
• ACR - Ambiente de Contratação Regulada;  
• ACL – Ambiente de Comercialização Livre; 
• CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; 
• LER – Leilão de Energia de Reserva; 
• LEN – Leilão de Energia Nova 

 
1.1 Principais eventos ocorridos no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 

 
Em 21 de janeiro de 2019, a Companhia pagou dividendos para a VTRM no valor de R$ 6.880, 
referentes ao exercício de 2017. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das práticas contábeis 

 
2.1 Base de apresentação 

 
(a) Demonstrações Financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas 

 
As demonstrações financeiras 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 2019, 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 
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demonstrações financeiras anuais. Portanto, devem ser lidas em conjunto com as 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, aprovadas em 28 de 

março de 2019, e divulgadas em 21 de maio de 2019 no Diário Oficial do Ceará e O Estado de 

Fortaleza. 

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 2018, exceto pela nova norma, conforme nota 3.1. 

(b) Aprovação das demonstrações financeiras 

 
A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 11 de 

novembro de 2019. 

 
3 Mudanças nas práticas contábeis e divulgações 

 
Não houve alterações de normas contábeis no período findo em 30 de setembro de 2019, quando 

comparado com as últimas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, exceto pela 

nova norma referente ao IFRS 16 / CPC 06 (R2) (nota 3.1). 

3.1 Transição de normas 

3.1.1 IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Arrendamento mercantil 

(i) Principais pontos introduzidos pela norma 

 
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2019, esta norma estabelece os princípios para o 

reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as 

partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os 

arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros 

pagamentos do arrendamento e um "direito de uso de um ativo" para praticamente todos os 

contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos 

de ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o 

mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou 

arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento 

de forma diferente. 

(ii)  Impactos 

 
A Companhia realizou as análises necessárias para identificar os contratos de arrendamento 

existentes, bem como o enquadramento dos mesmos no conceito da norma e adotou o IFRS 16 

em 1º de janeiro de 2019, conforme a abordagem simplificada de efeito cumulativo em que os 

ativos e passivos são registrados com mesmo valor no momento inicial, sem qualquer efeito no 

patrimônio líquido, registrando um impacto no montante de R$ 54.365 referente aos ativos de 

direito de uso e de passivos com contratos de arrendamento. 

 

4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, não houve alteração nas 

estimativas e premissas que apresentasse risco significativo, com probabilidade de causar ajuste 

relevante nos valores contábeis dos ativos e passivos para o exercício social corrente, em 

relação àquelas detalhadas nas últimas demonstrações financeiras anuais. 
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5 Qualidade dos créditos dos ativos financeiros 

 
A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes em operações 

caixa e equivalentes de caixas e nas aplicações financeiras: 

 
 

6 Caixa e equivalentes de caixa 
 

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

          Fundo de liquidez – Contas reserva 

Os empréstimos e financiamentos da Companhia exigem a manutenção do fundo de liquidez em 
conta reserva como garantia. Em 30 de setembro de 2019, o saldo total de caixa restrito em 
contas reservas é de R$ 53.829 (R$ 63.160 em 31 de dezembro de 2018). 
 

7 Contas a receber de clientes 

 
(a) Composição 
 

 

Contas a receber ACR: representados por contas a receber de distribuidoras no âmbito de 

contratos firmados conforme participação em leilões. Os preços decorrem do leilão, ajustados 

por índices inflacionários.  

Contas a receber ACL: Contabilização CCEE - o saldo a receber decorre da contabilização do 
mercado de curto prazo, ou seja, as disparidades entre recursos e requisitos de energia, 
valoradas ao preço de liquidação das diferenças (“PLD”), podendo representar um valor a 
receber ou a pagar.   

Rating  local Rating  local

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Caixa e equivalentes de caixa

AAA 70                                   268 162.752                 123.721 

70                  268                162.752        123.721        

Controladora Consolidado

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Moeda nacional

  Caixa e bancos 5                     5                     284                2.841             

  Certificados de Depósitos Bancários - CDBs 65                   263                108.639        57.720           

70                   268                108.923        60.561           

Controladora Consolidado 

30/09/2019 31/12/2018

ACR

  Leilão de Energia Nova ('LEN")                    24.935                    18.075 

  Leilão de Reserva de Energia ('LER")                      6.907                      6.907 

31.842                  24.982                  

ACL

  Partes relacionadas                      3.008                      2.919 

  Camara de Comercialização de Energia Elétrica "CCEE"                    43.164                    57.383 

46.172                  60.302                  

78.014                  85.284                  

Consolidado 
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(b) Vencimento 
 

 

8 Investimentos 
 
Composição e movimentação 
 

 
 
(i) Em 30 de abril de 2019, os acionistas deliberaram dividendos adicionais, os quais serão 
pagos de acordo com a disponibilidade das controladas. 

 

 

30/09/2019 31/12/2018

A vencer                          36.833                    24.982 

Vencidos em até 3 meses                          41.181                    60.302 

78.014                        85.284                  

Consolidado

Saldo Saldo 

Investimentos avaliados por 

equivalência patrimonial 31/12/2018

Percentual de 

participação

 total (%)

Redução/

Aumento 

de capital

Dividendos 

adicionais (i)

Resultado de 

equivalência 

patrimonial 30/09/2019

Ventos de Santo Estevão I 52.775           100                      (822)                                       (239)                  51.714            

Ventos de Santo Estevão II 53.044           100                                           (344)                  (319)                  52.381            

Ventos de Santo Estevão III 53.201           100                      (971)                                       (735)                  51.495            

Ventos de Santo Estevão IV 65.492           100                                                                 (4.409)              61.083            

Ventos de Santo Estevão V 56.179           100                                           (1.550)               1.068                55.697            

Ventos de Santo Augusto I 33.377           100                                           (543)                  (596)                  32.238            

Ventos de Santo Augusto II 51.975           100                      (899)                                       433                   51.509            

Ventos de Santo Augusto VI 58.303           100                                           (1.110)               1.414                58.607            

Ventos de Santo Augusto VII 36.896           100                                           (978)                  178                   36.096            

Ventos de Santo Augusto VIII 37.521           100                      (598)                                       (1.210)              35.713            

Ventos de Santo Onofre IV 58.696           100                                           (924)                  562                   58.334            

Ventos de São Virgílio 01 70.839           100                                           (998)                  (238)                  69.603            

Ventos de São Virgílio 02 61.086           100                      65                     (4.814)               2.688                59.025            

Ventos de São Virgílio 03 41.002           100                                           (32)                    (394)                  40.576            

730.386        100                      (3.225)              (11.293)            (1.797)              714.071          

Controladora

Informações em 30 de setembro de 2019
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9 Imobilizado 
 
Composição e movimentação 
 

 

Em 2019 não houve adições e baixas significativas que impactassem o ativo Imobilizado da Companhia e suas controladas, sendo que os principais ativos 

são os aerogeradores das centrais eólicas. 

30/09/2019 31/12/2018

Máquinas e 

equipamentos 

Edifícios e 

construções

Móveis e 

utensílios

Compensação 

Ambiental Terrenos

Desmobilização 

de ativos

Adiantamentos 

diversos

Obras em 

andamento  Total  Total 

Saldo no início do período

Custo              1.755.148                      4.382                         138                      3.655                         168                   37.313                         440                      3.025              1.804.269 1.798.486            

Depreciação acumulada               (130.569)                       (281)                          (19)                                                                                       (660)                                                          (77)               (131.606)                  (56.692)

Saldo líquido 1.624.579            4.101                                            119 3.655                                            168 36.653                  440                       2.948                    1.672.663            1.741.794            

Adições                                                                                                                                                                                                                                                           83                           83                      8.855 

Baixas                                                                                                                                                                                       (341)                                                                                       (341)                    (2.284)

Depreciação                  (55.490)                       (107)                            (6)                                                                                       (837)                                                          (59)                  (56.499)                  (74.914)

Transferências                              5                                                                                                                                                                                                                            (5)                                                                 

Outros                                                                                                                                                                                                                            (2)                                 (2)                                                 (788)

Saldo no final do período 1.569.094            3.994                                            113 3.655                                            168 35.475                  438                       2.967                    1.615.904                         1.672.663 

Custo 1.755.153                                 4.382                         138                      3.655                         168                   36.972 438                       3.103                                 1.804.009 1.804.269            

Depreciação acumulada (186.059)              (388)                                               (25)                                                                                    (1.497)                                                       (136)               (188.105) (131.606)              

Saldo no final do período 1.569.094            3.994                                            113 3.655                                            168 35.475                  438                       2.967                    1.615.904            1.672.663            

Taxas médias anuais de depreciação - % 5 3 6 3 3 3

Consolidado
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10 Intangível 
 

Composição e movimentação 
 

 
 

11 Arrendamento mercantil 

 
a) Direito de uso sobre contratos de arrendamento 

 

 
 
(i) Em 2019, devido a adoção do IFRS 16, a Companhia registrou o montante de R$ 54.365 
referente a ativos de direito de uso com contratos de arrendamento de terras. 
 

b) Arrendamentos 

 

12    Fornecedores 
 

 

Fornecedores gerais: saldos em aberto de serviços administrativos, valores provisionados 

referentes a honorários e aquisição de materiais diversos. 

Direito de 

exploração  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 659 659

Saldo em 30 de setembro de 2019 659 659

Consolidado

30/09/2019

  Adoção inicial                     54.365 

  Amortização (1.200)

Saldo final                     53.165 

  Custo 54.365                   

  Amortização acumulada (1.200)

Saldo líquido do ativo no final do período 53.165

Taxas médias anuais de amortização - % 3

Consolidado

Consolidado

30/09/2019

  Adoção inicial                     54.365 

  Liquidações (2.791)                    

  Ajuste a valor presente                       3.143 

Saldo líquido no final do período                     54.717 

Passivo circulante                       1.986 

Passivo não circulante                     52.731 

                    54.717 

30/09/2019 31/12/2018

Serviços de O&M 1.763                      1.523                      

Encargos de uso da rede elétrica 961                         965                         

Fornecedores gerais 530                         1.472                      

Compra de Energia Elétrica 390                         639                         

3.644                      4.599                      

Consolidado 



Ventos de Santo Estevão Holding S.A. 
Notas explicativas 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

18 de 23 

 
 

Serviços de O&M: representados substancialmente pelos contratos de operação e manutenção 

(O&M). A Companhia e suas controladas contratam prestadores de serviços terceirizados, as 

atividades de operação e manutenção de suas centrais geradoras de energia elétrica, 

comumente com o próprio fornecedor dos equipamentos de cada parque. 

Compra de energia: as compras de energia são realizadas substancialmente para cobrir as 
exposições geradas devido à sazonalidade da geração eólica.  
 

13 Outros passivos 

 

 
 
Provisão LEN / LER: Nas regras de contratação em que os parques venderam para as 
distribuidoras, é previsto um ajuste anual e quadrienal a depender da performance de geração 
do parque, o que pode implicar em um recebível ou um passivo.  
 
Outros: Saldos se referem a compensação ambiental e reembolsos de despesas. 
 
(i) Em setembro de 2019, houve a contabilização do ajuste anual e quadrienal nas 
empresas Ventos de Santo Estevão I, Ventos de São Virgílio 01 e Ventos de Santo Onofre IV, 
nos valores de R$ 5.220, R$ 2.796 e R$ 762, respectivamente. 
 

14 Partes relacionadas 
 

Composição 
 

 

O saldo de fornecedores com partes relacionadas refere-se a valores que a Companhia tem a 

pagar para as suas controladas.  

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Custos LEN                                     12.981          12.470          

Custos LER (i)                                     8.863             511                

Outros 1                                       219                728                

1                                       22.063          13.709          

Circulante 1                                       7.790             948                

Não circulante                                     14.273          12.761          

Consolidado Controladora

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Sociedade Controladora

VTRM Energia participações S.A                                   764               7.644            

Sociedades coligadas ou controladas em conjunto

Ventos de Santo Estevão I 227               44                                                   

Ventos de Santo Estevão II 2.048            2.527            227               44                                                   

Ventos de Santo Estevão III 269               51                                  

Ventos de Santo Estevão IV 3.526            4.498            269               51                                                   

Ventos de Santo Estevão V 6.214            7.561            248               48                                                   

Ventos de Santo Augusto I 1.514            1.569            166               32                                                   

Ventos de Santo Augusto II -                249               48                                                   

Ventos de Santo Augusto VI 2.220            3.580            269               51                                                   

Ventos de Santo Augusto VII 3.103            2.723            166               32                                                   

Ventos de Santo Augusto VIII 165               32                                                   

Ventos de Santo Onofre IV 1.498            2.471            249               48                                                   

Ventos de São Virgílio 01 841               1.917            269               51                                                   

Ventos de São Virgílio 02 5.866            3.367            269               51                                                   

Ventos de São Virgílio 03 2.691            3.302            178               34                                                   

29.521         33.515         3.224            617               764               7.644            

Dividendos a receber

Controladora

Fornecedores Dividendos a pagar
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15 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) Movimentação 

 

  

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Sociedade Controladora

VTRM Energia participações S.A                      764                7.644             

Sociedades coligadas ou controladas em conjunto

Votener 3.008             2.919             3.228             13.308          

Ventos de Santo Estevão I 123                                                       

Ventos de Santo Estevão II 84                                                         

Ventos de Santo Estevão III 226                                                       

Ventos de Santo Estevão V 27                                                         

Ventos de Santo Augusto I 118                                                       

Ventos de Santo Augusto II 125                                                       

Ventos de Santo Augusto VI 166                                                       

Ventos de Santo Augusto VII 169                                                       

Ventos de Santo Augusto VIII 40                                                         

Ventos de São Virgílio 02 303                                                       

3.008             2.919             1.381               764                7.644             3.228             13.308          

Contas a receber Receita líquida 

Consolidado

Fornecedores Dividendos a pagar

Modalidade Encargos anuais médios 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Moeda nacional

 Debêntures IPCA + 6,99% 3.738             5.603             154.358         154.183         158.096         159.786         

3.738             5.603             154.358         154.183         158.096         159.786         

Modalidade Encargos anuais médios 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Moeda nacional

 BNDES TJLP + 4,17% 45.487           42.525           990.272         1.011.096     1.035.759     1.053.621     

 Debêntures IPCA + 6,99% 3.738             5.603             154.358         154.183         158.096         159.786         

49.225           48.128           1.144.630     1.165.279     1.193.855     1.213.407     

Controladora

Circulante Não circulante Total

Consolidado

Circulante Não circulante Total

30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018

Saldo início do período      159.786      162.413   1.213.407   1.227.472 

Provisão de juros        12.408 17.398               94.734 138.712     

Captações                  -                    -             2.925                  -   

Adições dos custos de captações         (2.678)         (2.585)         (4.395)       (26.295)

Amortização custos de captações              209 258                      3.828 4.227         

Pagamento de juros       (10.783) (7.764)              (86.989) (69.972)      

Pagamento de principal            (846) (9.934)              (29.655) (60.737)      

Saldo final do período 158.096    159.786    1.193.855 1.213.407 

Controladora Consolidado
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(c) Perfil de vencimentos 
 

 
 

 
 

(d) Garantias 
 

 
 
(1) Garantias serão liberadas após o cumprimento de determinadas obrigações previstas nos contratos. 
(2) Empresas que formam o Complexo Eólico Ventos do Araripe III. 

 
(e) Condições restritivas 
 

Os empréstimos e financiamentos obtidos pela Companhia e suas controladas exigem o 
cumprimento de algumas cláusulas restritivas financeiras, sob pena de antecipação de 
vencimento das dívidas vinculadas. Ainda, o não cumprimento das obrigações ou restrições 
mencionadas pode ocasionar a inadimplência em relação a outras obrigações contratuais (cross 
default), dependendo de cada contrato de empréstimo e financiamento. Adicionalmente, os 
empréstimos e financiamentos contêm cláusulas restritivas não financeiras, as quais estão 
atendidas conforme o último período de apuração. 
 
A Administração da Companhia monitora esses índices de forma sistemática e constante, de 
forma que as condições sejam atendidas. No entendimento da Companhia, todas as condições 
restritivas e cláusulas financeiras e não financeiras estão adequadamente atendidas. Vide abaixo 
quadro com a composição do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) consolidado da 
Companhia em 30 de setembro de 2019.  
 
 

Modalidade 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir de 

2027 Total

Moeda nacional

Debêntures (93)                   3.727    3.918    1.343    2.201    3.918    9.926    9.926    9.926      113.304     158.096      

(93)                   3.727    3.918    1.343    2.201    3.918    9.926    9.926    9.926      113.304     158.096      

-0,06% 2,36% 2,48% 0,85% 1,39% 2,48% 6,28% 6,28% 6,28% 71,67% 100,00%

Controladora

Modalidade 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

A partir de 

2027 Total

Moeda nacional

BNDES 14.439             39.385  45.945  47.634  57.458  62.411  67.370  72.336  87.064    541.717     1.035.759   

Debêntures (93)                   3.727    3.918    1.343    2.201    3.918    9.926    9.926    9.926      113.304     158.096      

14.346             43.112  49.863  48.977  59.659  66.329  77.296  82.262  96.990    655.022     1.193.855   

1,20% 3,61% 4,18% 4,10% 5,00% 5,56% 6,47% 6,89% 8,12% 54,87% 100,00%

Consolidado

Parque eólico Modalidade Garantias

Araripe III BNDES

Garantia Votorantim S.A.(1) e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.;

Contas reservas;

Penhor dos ativos e ações;

Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Araripe III
Repasse

BNDES

Garantia VTRM Energia Participações S.A. e Ventos de Santo Estevão Holding S.A.;

Contas reservas;

Penhor dos ativos e ações;

Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.

Araripe III Debêntures

Garantia SPEs (2);

Fiança bancária(1);

Contas reservas;

Penhor dos ativos e ações;

Cessão fiduciária de direitos creditórios e direitos emergentes das autorizações.
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16 Tributos a recolher 
 

 
 

17 Provisões 
 
(a) Composição e movimentação 
 

 

Em 2017, houve o levantamento e o registo no montante ajustado a valor presente de R$ 35.916 
para cobertura dos custos futuros de desmobilização do parque eólico após o final da 
autorização. Em 30 de setembro de 2019, houve o ajuste a valor presente dessa obrigação de 
R$ 6.531.  
 

18 Patrimônio líquido 
 
Capital social 
 
É representado exclusivamente por ações de capital que são classificadas no patrimônio líquido. 
 
Em 30 de setembro de 2019, o capital social da Companhia é de R$ 590.500 sendo R$ 575.000 
de capital subscrito e R$ 15.500 de capital a integralizar (R$ 590.500 em 2018) e está 
representado por 575.000 (575.000 em 2018) ações ordinárias e sem valor nominal. 
  

Prejuízo (15.391)            

   Imposto de renda e contribuição social 11.283             

Prejuízo antes dos impostos (4.108)              

   (+) Resultado financeiro, líquido 143.698           

   (+) Depreciação e amortização 76.520             

 EBITDA Ajustado 216.110           

   (-)  Imposto de renda e contribuição social (11.283)            

Geração de caixa da atividade 204.827           

Serviço de Dívida (162.217)         

  (-) Pagamento de principal (62.053)            

  (-) Pagamento de juros (100.164)         

ICSD 1,26                  

Total 12 meses acumulado

30/09/2019 31/12/2018

ICMS a recolher 4.127                                4.127 

COFINS a recolher 1.994                 2.260               

Imposto de renda pessoa jurídica 1.897                 2.052               

Contribuição social sobre o lucro líquido 968                    1.084               

PIS a recolher 429                    487                  

Outros impostos e contribuições a recolher 66                      83                    

9.481                 10.093            

Circulante 5.354                 5.966               

Não Circulante 4.127                                4.127 

9.481                 10.093            

Consolidado

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

Saldo no início do período              37.653              36.407 

Adições                6.531                    906 

Saldo no final do período 44.184 37.313

Consolidado

Desmobilização de Ativos
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19 Receita líquida da venda de energia  
 

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

20 Custo da geração de energia 
 

 
 

21 Despesas gerais e administrativas  
 

 
  

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

Vendas no ACR

LER               53.386               59.476 

LEN            132.297            136.893 

Vendas no ACL

Contabilização CCEE 8.647               5.069               

Partes relacionadas 3.228               13.308             

Impostos sobre vendas e outras deduções (7.516)              (8.459)              

Receita líquida 190.042           206.287           

Consolidado

1/1/2019 a 

30/09/2019

1/1/2018 a 

30/09/2018

Depreciação (57.693)              (56.095)              

Serviços de O&M (11.890)              (7.693)                

Custos de manutenção e de transmissão (9.945)                (9.676)                

Custo com suprimento de energia (5.795)                (13.293)              

Serviços de terceiros (1.647)                (1.696)                

Seguros (1.332)                

Taxa de fiscalização (844)                    (906)                    

Arrendamentos (3.940)                

Outros custos (92)                      

(89.238)              (93.299)              

Consolidado 

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

Serviços de terceiros (63)                    (443)                 (3.134)              (4.022)              

Material (5)                      (99)                    (251)                 (338)                 

Aluguéis (4)                                           (93)                    (99)                    

Depreciação                                           (6)                                           

Seguros                                           (4)                      (1.572)              

Pessoal                                                                (333)                 

Doações                                                                (72)                    

Outras despesas                      (740)                 (119)                 

(72)                    (542)                 (4.228)              (6.555)              

Controladora Consolidado 
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22 Resultado financeiro líquido 
 

 
 

23 Informações suplementares 

 
EBITDA ajustado é calculado a partir do lucro líquido mais/menos resultado financeiro, mais 
imposto de renda e contribuição social, mais depreciação e amortização, menos o resultado nas 
participações societárias, mais dividendos recebidos de investidas e menos itens não caixa 
excepcionais (itens não caixa considerados pela Administração como excepcionais, são 
excluídos da medição do EBITDA ajustado).  
 
Essa informação suplementar não objetiva estar de acordo e não é requerida pelas práticas 

contábeis adotadas no Brasil e nem pelo IFRS. 

 
 

24 Eventos subsequentes 
 

(a) Renegociação de empréstimos e financiamentos 
 
Em outubro, as controladas assinaram aditivo ao contrato de financiamento com Repasse de 
recursos do BNDES para redução da taxa de juros. O custo médio acima da TJLP passou de 
5,6% para 3,15% ao ano. As demais condições permanecem inalteradas. Adicionalmente, em 
novembro, as controladas efetuaram uma liquidação parcial antecipada no montante total de R$ 
55 milhões. 

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

1/1/2019 a 

30/9/2019

1/1/2018 a 

30/9/2018

Receitas financeiras

Receita de aplicações financeiras                         7                         7                 6.034                 4.790 

7                       7                       6.034               4.790               

Despesas financeiras

Juros sobre empréstimos e financiamentos             (12.408)             (11.841)             (94.734)          (102.468)

Custo de transação/ custo com captação                  (209)                  (156)               (3.828)               (2.793)

Outras despesas financeiras, líquidas                     (51)                     (17)             (10.439)                  (423)

(12.668)           (12.014)           (109.001)         (105.684)         

(12.661)           (12.007)           (102.967)         (100.894)         

Controladora Consolidado 

Controladora Consolidado

Nota

Prejuízo do período (14.530)            (14.530)            

   Imposto de renda e contribuição social 8.139               

Prejuízo antes dos impostos (14.530)            (6.391)              

   Resultado financeiro, líquido 22 12.661             102.967           

   Depreciação e amortização 9 e 10 57.699             

   Equivalência patrimonial (1.797)              

 EBTIDA (3.666)              154.275           

30 de setembro de 2019

Geração




