
de dezembro de 2019, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre 
ativos circulantes, no montante de R$ 802 (2018 - R$ 2.363), decorrentes, principalmente, 
dos saldos de fi nanciamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (“BNDES”), for necedores e outras contas a pagar pela compra dos equipamentos 
na montagem do parque eólico, apesar disso a Empresa possui uma geração de caixa 
operacional positiva em R$ 3.162 (R$ 4.480 em 2018), o que é sufi ciente para manter 
as operações a curto prazo e conforme contratos futuros a média de geração de caixa 
refl ete os resultados de 2018 e 2019. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 
estão defi nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: As demonstrações contábeis foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Lei das Sociedades 
por Ações, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administra-
ção na sua gestão. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes 2 S.A. (“ADS Corredor do 
Senandes 2” ou “Companhia”), anteriormente NCER Eólica Corredor do Senandes II S.A., 
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Rio Grande - RS, constituída 
em 13 de outubro de 2011 e tem como objeto social: (a) receber outorga de autorização 
pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”) para estabelecer-se como produtor indepen-
dente de energia; (b) desenvolver estudos, projetar, implantar, construir, operar, manter e 
explorar o empreendimento de geração de energia elétrica de fonte eólica denominado 
“Corredor do Senandes II” (“Corredor do Senandes II” ou o “Projeto”); (c) comercializar 
a energia gerada pelo empreendimento; e (d) celebrar Contrato de Energia de Reserva 
relativo à energia negociada no âmbito do Leilão nº 03/2011. O Projeto possui capacidade 
instalada de 21,60 MW, tendo sido vencedor do Leilão de Energia de Reserva (“LER”) 

realizado em 18 de agosto de 2011 (“LER 2011”), comercializando 10,6 MWm pelo prazo 
de 20 anos. O Projeto faz parte do Complexo Corredor do Senandes (“Complexo”), consti-
tuído por 4 parques eólicos, que totaliza capacidade instalada de 108,0 MW, tendo comer-
cializado 50,5 MWm no LER 2011. Esses parques compartilham a mesma subestação e 
linha de transmissão. O parque da Companhia é composto por 8 aerogeradores no total, 
todos em plena operação. O projeto está autorizado, pelo Ministério de Minas e Energia 
(“MME”), a operar como produtor independente de energia elétrica até o ano de 2047. A 
Companhia é controlada diretamente pela acionista ADS ER Complexo Eólico Corredor 
do Senandes S.A. (“Complexo do Senandes”) e indiretamente pela ADS Energias Reno-
váveis S.A. (“NCER”). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada 
pela Diretoria da Companhia em 29 de abril de 2020. (a) Desempenho fi nanceiro: Em 31 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Reservas de lucros Lucros (Prejuízos) Total do patrimônio        
 Notas Capital social subscrito Reserva legal Reserva de lucros acumulados líquido            
Saldos em 31/12/2017  31.855 70 - (2.111) 22.397
Redução de capital por absorção de prejuízo 12 (2.041) - - 2.041
Lucro líquido do exercício  - - - 2.023 2.023
Constituição de reserva legal 12 - 101 - (101) -
Constituição dividendos mínimos obrigatórios  - - - (481) (481)
Transferências  - - 1.371 (1.371)
Saldos em 31/12/2018  29.814 171 1.371 - 31.356
Lucro líquido do exercício  - - - 2.539 2.539
Constituição de reserva legal  - 127 - (127) -
Constituição dividendos mínimos obrigatórios  - - - (604) (604)
Transferências  - - 1.808 (1.808) -
Saldos em 31/12/2019  29.814 298 3.179 - 33.291

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018    
Lucro do exercício antes do IR e da contribuição social 2.981 2.539
Ajustes:
Depreciação e amortização 3.482 3.457
Juros e atualização sobre fi nanciamento e instrumentos fi nanceiros 3.634 4.417
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (888) 626
Partes relacionadas 538 -
Impostos a recuperar 45 -
Outros créditos (28) -
Outras contas a receber - (66)
Fornecedores (169) -
Impostos a pagar e obrigações sociais e trabalhistas 3 (196)
Outras contas a pagar (2.372) (2.142)
Caixa proveniente das operações 7.226 8.635
Juros pagos sobre fi nanciamentos (3.508) (3.866)
Imposto de renda e contribuição social pagos (556) (289)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 3.162 4.480
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Títulos e valores mobiliários (235) (431)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos (235) (431)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Captações de fi nanciamento 73 70
Pagamento de fi nanciamento (3.802) (3.771)
Caixa líquido aplicados nas atividades de fi nanciamentos (3.729) (3.701)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (802) 348
Demonstração das variações do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.649 2.301
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 1.847 2.649
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (802) 348

Demonstrações do Resultado
 Notas 2019 2018      
Receitas líquidas de vendas 13 12.031 11.885
Custo dos produtos vendidos 14 (5.707) (5.151)
Lucro bruto  6.324 6.734
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 15 (148) (227)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - 275 (12)

Balanços Patrimoniais
Ativo Notas 2019 2018      
Ativo circulante  5.034 4.974
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.847 2.649
Contas a receber 6 3.100 2.212
Impostos a recuperar - 2 47
Outros créditos - 85 66
Total ativo circulante
Não circulante  71.206 74.444
Títulos e valores mobiliários 7 3.375 3.140
Depósito judicial  9 -
Imobilizado 8 65.773 69.118
Intangível - 2.049 2.186
Total do ativo  76.240 79.418

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

ADS ER Eólica Corredor do Senandes II S.A.
CNPJ nº 14.531.063/0001-89

Passivo e patrimônio líquido Notas 2019 2018      
Passivo circulante  5.836 7.337
Empréstimos e fi nanciamentos 9 3.939 3.930
Fornecedores - 99 268
Obrigações sociais, trabalhistas a tributárias - 62 59
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 113 227
Partes relacionadas 10 1.623 481
Outras contas a pagar 11 - 2.372
Passivo não circulante  37.113 40.725
Empréstimos e fi nanciamentos 9 37.113 40.725
Patrimônio líquido  33.291 31.356
Capital social 12.a 29.814 29.814
Reserva legal 12.b 298 171
Reserva de lucros 12.b 3.179 -
Prejuízos acumulados - - 1.371
Total do passivo  76.240 79.418
Resultado operacional  6.451 (239)
Resultado fi nanceiro 16 (3.470) (3.956)
Lucro antes do IR e contribuição social  2.981 2.539
Imposto de renda e contribuição social 17 (442) (516)
Lucro líquido do exercício  2.539 2.023
Lucro básico por ação - R$ 18 0,08 0,07
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ADS ER Eólica Corredor do Senandes II S.A. 
CNPJ nº 14.531.063/0001-89 

 
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

Balanços Patrimoniais 
Ativo  Notas  2019  2018 
Ativo circulante       
Caixa e equivalentes de caixa  5                               1.847                                2.649  
Contas a receber  6                               3.100                                2.212  
Impostos a recuperar  -                                      2                                     47  
Outros créditos  -                                    85                                     66  
Total ativo circulante                                 5.034                                4.974  
Títulos e valores mobiliários  7                               3.375                                3.140  
Depósito judicial                                        9                                        -  
Imobilizado  8                             65.773                              69.118  
Intangível  -                               2.049                                2.186  
Total ativo não circulante                               71.206                              74.444  
Total do ativo                               76.240                              79.418  
 
Passivo e patrimônio líquido 
Passivo circulante       
Empréstimos e financiamentos  9                               3.939                                3.930  
Fornecedores  -                                    99                                   268  
Obrigações sociais, trabalhistas a tributárias  -                                    62                                     59  
Imposto de renda e contribuição social a pagar  -                                  113                                   227  
Partes relacionadas  10                               1.623                                   481  
Outras contas a pagar   11                                       -                                2.372  
Total passivo circulante                                 5.836                                7.337  
Passivo não circulante       
Empréstimos e financiamentos  9                             37.113                              40.725  
Total passivo não circulante                               37.113                              40.725  
Patrimônio líquido       
Capital social  12.a   29.814    29.814  
Reserva legal  12.b   298    171  
Reserva de lucros  12.b   3.179                                        -  
Prejuízos acumulados  -                                       -    1.371  
Total patrimônio líquido                               33.291                              31.356  
Total do passivo                               76.240                              79.418  
 

Demonstrações do Resultado 
   Notas   2019  2018 

Receitas líquidas de vendas  13                             12.031                              11.885  
Custo dos produtos vendidos  14                             (5.707)                             (5.151) 
Lucro bruto                                 6.324                                6.734  
Despesas operacionais       
Gerais e administrativas  15                                (148)                                (227) 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  -                                  275                                   (12) 
Resultado operacional                                 6.451                                 (239) 
Resultado financeiro  16                             (3.470)                             (3.956) 
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social                                 2.981                                2.539  
Imposto de renda e contribuição social  17                                (442)                                (516) 
Lucro líquido do exercício                                 2.539                                2.023  
Lucro básico por ação - R$  18                                 0,08                                  0,07  
 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
   Capital  Reservas de lucros Lucros  Total do 

 
Notas 

 social 
subscrito 

 Reserva 
legal 

 Reserva de 
lucros 

  (prejuízos) 
acumulados  

 patrimônio 
líquido 

     

Saldos em 31/12/2017   31.855    70    -   (2.111)                             22.397   
Redução de capital por absorção de 
prejuízo 12 

 
(2.041)                            

 
-  

 
-  

 
2.041   

  Lucro líquido do exercício   -   -    -    2.023    2.023   
Constituição de reserva legal 12  -  101   -   (101)                                -  
Constituição dividendos mínimos 
obrigatórios 

                                       
-  

                                      
-  

                                      
-  

                               
(481) 

                               
(481) 

Transferências   -   -   1.371    (1.371)                              
Saldos em 31/12/2018   29.814    171   1.371    -   31.356   
Lucro líquido do exercício   -   -   -   2.539    2.539   
Constituição de reserva legal   -   127   -   (127)                                -  
Constituição dividendos mínimos                                                                                                                                                                                  



obrigatórios -  -  -  (604) (604) 
Transferências   -   -   1.808    (1.808)                             -  
Saldos em 31/12/2019   29.814    298   3.179    -   33.291   
 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

  
2019 

 
2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
    Lucro do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social 
 

                             2.981  
 

                             2.539  
Ajustes: 

    Depreciação e amortização 
 
                             3.482  

 
                             3.457  

Juros e atualização sobre financiamento e instrumentos financeiros 
 
                             3.634  

 
                             4.417  

Variações nos ativos e passivos 
    Contas a receber 

 
                              (888) 

 
                                626  

Partes relacionadas 
 
                                538  

 
                                     -  

Impostos a recuperar 
 
                                  45  

 
                                     -  

Outros créditos 
 
                                (28) 

 
                                     -  

Outras contas a receber 
 
                                     -  

 
                                (66) 

Fornecedores  
 
                              (169) 

 
                                     -  

Impostos a pagar e obrigações sociais e trabalhistas 
 
                                    3  

 
                              (196) 

Outras contas a pagar 
 
                           (2.372) 

 
                           (2.142) 

Caixa proveniente das operações 
 

                             7.226  
 

                             8.635  
Juros pagos sobre financiamentos 

 
                           (3.508) 

 
                           (3.866) 

Imposto de renda e contribuição social pagos 
 
                              (556) 

 
                              (289) 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
 

                             3.162  
 

                             4.480  
Fluxo de caixa das atividades de investimentos: 

    Títulos e valores mobiliários 
 
                              (235) 

 
                              (431) 

Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos 
 

                              (235) 
 

                              (431) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: 

    Captações de financiamento 
 
                                  73  

 
                                  70  

Pagamento de financiamento 
 
                           (3.802) 

 
                           (3.771) 

Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos 
 

                           (3.729) 
 

                           (3.701) 
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa 

 
                              (802) 

 
                                348  

Demonstração das variações do caixa e equivalentes de caixa 
    Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
 

2.649  
 

2.301  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

 
                             1.847  

 
                             2.649  

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa 
 

                              (802)                                   348  
 

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes 2 S.A. (“ADS Corredor do Senandes 2” ou “Companhia”), 
anteriormente NCER Eólica Corredor do Senandes II S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Rio Grande - 
RS, constituída em 13 de outubro de 2011 e tem como objeto social: (a) receber outorga de autorização pelo Ministério de Minas e 
Energia (“MME”) para estabelecer-se como produtor independente de energia; (b) desenvolver estudos, projetar, implantar, construir, 
operar, manter e explorar o empreendimento de geração de energia elétrica de fonte eólica denominado “Corredor do Senandes II” 
(“Corredor do Senandes II” ou o “Projeto”); (c) comercializar a energia gerada pelo empreendimento; e (d) celebrar Contrato de 
Energia de Reserva relativo à energia negociada no âmbito do Leilão nº 03/2011. O Projeto possui capacidade instalada de 21,60 
MW, tendo sido vencedor do Leilão de Energia de Reserva (“LER”) realizado em 18 de agosto de 2011 (“LER 2011”), comercializando 
10,6 MWm pelo prazo de 20 anos. O Projeto faz parte do Complexo Corredor do Senandes (“Complexo”), constituído por 4 parques 
eólicos, que totaliza capacidade instalada de 108,0 MW, tendo comercializado 50,5 MWm no LER 2011. Esses parques compartilham 
a mesma subestação e linha de transmissão. O parque da Companhia é composto por 8 aerogeradores no total, todos em plena 
operação. O projeto está autorizado, pelo Ministério de Minas e Energia (“MME”), a operar como produtor independente de energia 
elétrica até o ano de 2047. A Companhia é controlada diretamente pela acionista ADS ER Complexo Eólico Corredor do Senandes 
S.A. (“Complexo do Senandes”) e indiretamente pela ADS Energias Renováveis S.A. (“NCER”). A emissão das presentes 
demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia em 29 de abril de 2020. (a) Desempenho financeiro: Em 31 de 
dezembro de 2019, a Companhia apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes, no montante de R$ 802 (2018 
- R$ 2.363), decorrentes, principalmente, dos saldos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (“BNDES”), fornecedores e outras contas a pagar pela compra dos equipamentos na montagem do parque eólico, apesar disso 
a Empresa possui uma geração de caixa operacional positiva em R$ 3.162 (R$ 4.480 em 2018), o que é suficiente para manter as 
operações a curto prazo e conforme contratos futuros a média de geração de caixa reflete os resultados de 2018 e 2019. 2. Resumo 
das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de 
preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Lei das Sociedades por Ações, e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 
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