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Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2019 31/12/2018 Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Passivo
Circulante Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 239              2.848              Fornecedores - diversos 9a 88                186              
  Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 5 1.908           -                     Fornecedores - Compra de energia para revenda 9b 2.544           -                  
  Impostos a recuperar 6 271              28                   Obrigações sociais e trabalhistas 11 54                50                
  Despesas antecipadas -                  -                      Empréstimos e Financiamentos 10 337              -                  

2.418           2.876              Obrigações tributárias 12 177              21                
   Arrendamento a pagar 13 171              -                  
   Outros credores 9                 -                  

3.380           257              
Não circulante
   Adiantamento para futuro aumento de capital 14a -                  26.560         
   Arrendamento a pagar 13 1.699           -                  
    Empréstimos e Financiamentos 10 49.679         -                  
    Outros credores 11                -                  

Não circulante 51.389         26.560         
  Fundo vinculado 4a 2.759           -                  
  Imobilizado 7 91.920         18.884
  Intangível 8 5.937           2.310           

100.616        21.194         Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)
   Capital social 15 39.515         15.660         
   Prejuízos acumulados (19.005)        (18.407)        
   Adiantamento para futuro aumento de capital 14a 27.755         -                  
 Total do patrimônio líquido  48.265         (2.747)          

Total do ativo 103.034      24.070        Total do passivo e patrimônio líquido 103.034      24.070        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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a) Fundo vinculados 

Caução  
 

Data 

 

CTR nº 
 

Caução 

 

Rendimentos 

 
Saldo em 

31/12/2019  
 

 
  

Energia dos Ventos V   27/06/2019  187.2018.529.4956  2.722   37   2.759  

       2.722   37   2.759  

 
 
Com a liberação das parcelas de recursos do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, em 
28/06/2019 e 08/11/2019, referente ao contrato de financiamento celebrado em 31/10/2018. 
Para o cumprimento da condição precedente do desembolso do contrato, em 27/06/2019 foram 
transferidos R$1.565 para a conta de titularidade da SPE no BNB e em 08/11/2019 foram 
transferidos R$1.157, com o fito de constituição do Fundo de Liquidez, cujo saldo em 31 de 
dezembro de 2019 montava R$2.759, correspondente a cerca de 5,5% do valor liberado. Os 
rendimentos da conta caução até 31 de dezembro de 2019, totalizaram R$37.  
 
Serão pagas parcelas trimestrais de juros até 15/12/2021, data de início da amortização mensal 
do principal conforme curva definida no contrato de financiamento, e de início de pagamento 
mensal dos juros. 

 
 

5 Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 
 

O Parque Eólico São Januário que compõe o Complexo Eólico Fortim de propriedade da 
Energia dos Ventos V S.A.- EDV V, sagrou-se vencedor no 13º Leilão de Energia Nova 
comercializando 7,90MWmédios por um período de 20 anos no Ambiente de Contratação 
Regulado – ACR, com início de suprimento em janeiro de 2016. No entanto, devido a perda de 
caducidade da empresa que construiria a subestação “ICG” onde o empreendimento iria se 
conectar, a solução data pela ANEEL foi a substituição do ponto de conexão, passando a ser na 
Subestação Russas II. Para possibilitar o empreendedor construir esse Sistema de Transmissão 
até o novo ponto, foi publicada o Despacho ANEEL 1.987 de 26 de julho de 2016, dando um 
novo prazo de entrada em operação comercial para o parque eólico para 01/11/2019, nova data 
de início de suprimento do CCEAR.   
 
Os custos para a construção do novo sistema de transmissão de uso restrito, será ressarcido com 
desconto na TUST paga pelas SPE’s. 
 
A partir desta nova data de entrada em operação, as Companhias terão o direito de receber a 
receita operacional proporcional a energia comercializadora no referido leilão, por meio das 25 
distribuidoras que compraram esta energia. 
 
Contudo, devido a eventuais postergações na entrada em operação do complexo, houve a 
necessidade da contratação desta energia de lastro, e os mesmos contratos foram celebrados 
com Furnas Centrais Elétricas para suprir esta falta de geração até o final de janeiro de 2020. 
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15 Patrimônio líquido 
 

O capital social está representado por 39.514.661 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, ao preço de R$ 1,00 (um real). 

 
Em 02 de abril de 2019, o Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do 
Ministério da Economia, com base no art.41do Anexo I do Decreto nº9.035, de 20 de abril de 
2017, após exame da documentação relativa à proposta de aumento de capital das subsidiárias 
Energia dos Ventos V, cujo pedido foi feito pela nossa Carta CE.DA.BVE.016.2019, de 22 de 
fevereiro de 2019, se manifestou nos termos da Nota Técnica nº4584/2019- MP não 
encontrando óbices para integralizar parte dos Adiantamentos para Futuros Aumentos de 
Capital – AFAC, existentes à época. 
 
A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2019e 2018, é a seguinte: 

  31/12/2019  31/12/2018 

    
Quantidade 

de ações   R$    

% do 
capital 
social   

Quantidade de 
ações   R$    

% do 
capital 
social 

Brasil Ventos Energia S.A.   39.514.661    39.515    100,00%        15.660.000    
                

15.660    100,00% 

    
       

39.514.661    
                    

39.515    100,00%          15.660.000    
                    

15.660    100,00% 

 
a. Cessão não onerosa de ações 
 
Em 30/12/2017 foi assinado o contrato de cessão não onerosa das ações de Furnas para a Brasil 
Ventos referente à participação societária de Furnas (99,99%) na Energia dos Ventos V S.A. 
A transferência nos livros societários só ocorreu após o recebimento de correspondência da 
ANEEL, em 23/01/2018, dispensando a anuência requerida para a mencionada cessão. 
 
O registro da transferência ocorreu em 28/02/2018, conforme valores constantes do laudo de 
avaliação da Companhia, base novembro/2017. 

 
Em 13/07/2018 foi assinado o contrato de cessão não onerosa das ações da Central Eólica São 
Jeronimo para a Brasil Ventos referente à participação societária de (0,01%) na Energia dos 
Ventos V S.A. 
 
O registro da transferência ocorreu em 13/07/2018, conforme valores constantes do laudo de 
avaliação da Companhia, base junho/2018. 

 
16 Receita operacional líquida 

 
(a) Energia elétrica vendida – O Parque Eólico São Januário que compõe o Complexo 
Eólico Fortim de propriedade da Energia dos Ventos V S.A.- EDV V, sagrou-se vencedor no 
13º Leilão de Energia Nova comercializando 7,90MWmédios por um período de 20 anos no 
Ambiente de Contratação Regulado – ACR, com início de suprimento em janeiro de 2016. No 
entanto, devido a perda de caducidade da empresa que construiria a subestação “ICG” onde o 












