
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 consi-
derando o custo histórico como base de valor. Não houve outros elementos componentes 
de resultados abrangentes além do lucro (prejuízo) nos exercícios apresentados, razão 
pela qual não foi apresentada a demonstração do resultado abrangente.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes III S.A. (“Companhia”), é 
uma sociedade anônima de capital fechado com sede em Rio Grande - RS, constituída em 
13 de outubro de 2011, a qual foi adquirida pelo Grupo NC em 29 de dezembro de 2017 
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) desen-
volver estudos, projetar, implantar, construir, operar, manter e explorar o empreendimento 
de geração de energia elétrica de fonte eólica denominado “Corredor do Senandes III” 
(“Corredor do Senandes III” ou “Projeto”); (c) comercializar a energia gerada pelo empre-
endimento; 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 27,0 MW, tendo 
sido vencedor do Leilão de Energia de Reserva (“LER”) realizado em 18 de agosto de 
2011 (“LER 2011”), comercializando 13,2 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 par-
que da Companhia é composto por 10 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. (“Com-
plexo do Senandes”) e indiretamente pela NC Energias Renováveis S.A. (a) Desempenho 
fi nanceiro:  Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava excesso de passivos 
circulantes sobre ativos circulantes, no montante de R$ 180 (2018 - R$ 5.033), decorren-
tes, principalmente, dos saldos de fi nanciamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (“BNDES”), fornecedores e outras contas a pagar pela compra 
dos equipamentos na montagem do parque eólico, apesar disso a Companhia possui uma 
geração de caixa operacional positiva em R$ 2.225 (R$ 4.030 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 2019 e 2018, além de aporte fi nanceiro dos acionistas, 
caso seja necessário. A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada 
pela Diretoria da Companhia em 29 de abril de 2020. 2. Resumo das principais políticas 
contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções contábeis estão defi nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consis-
tente em todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: As demonstrações 
contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Prejuízos Total do patri-
 Notas social legal acumulados mônio líquido          
Saldos em 31/12/2017  35.085 82 (16.549) 18.618
Absorção de prejuízo 14.a (6.047) - 6.047 -
Lucro líquido do exercício - - - 2.566 2.566
Saldos em 31/12/2018  29.038 82 (7.936) 21.184
Lucro líquido do exercício - - - 4.025 4.025
Saldos em 31/12/2019  29.038 82 (3.911) 25.209

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018    
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 4.534 3.157
Ajustes:
Depreciação e amortização 3.619 3.595
Provisão para contingências 70 -
Atualização monetária/cambial de fi nanciamentos 171 -
Juros sobre fi nanciamento e instrumentos fi nanceiros 4.437 5.265
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (2.201) (166)
Impostos a recuperar (1) -
Outros créditos 19 (75)
Fornecedores (136) 70
Partes relacionadas 1.112 (967)
Impostos a recolher (1) (113)
Outras contas a pagar (4.320) (1.497)
Caixa proveniente das operações 7.303 9.269
Juros pagos sobre fi nanciamentos (4.448) (4.901)
Depósitos judiciais (4) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (626) (338)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.225 4.030
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Títulos e valores mobiliários 1.535 95
Rendimento de aplicações fi nanceiras 189 -
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos 1.724 95
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Captações de fi nanciamento 90 87
Pagamento de fi nanciamento (4.819) (4.780)
Caixa líquido aplicados nas atividades de fi nanciamentos (4.729) (4.693)
Redução em caixa e equivalentes de caixa (780) (568)
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.923 2.491
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 1.143 1.923
Redução em caixa e equivalentes de caixa (780) (568)

Demonstrações do Resultado
 Notas 2019 2018      
Receita líquida de vendas 15 14.551 13.825
Custo dos produtos vendidos 16 (5.600) (5.672)
Lucro bruto  8.951 8.153
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 17 (249) (281)
Outras receitas (despesas), líquidas  315 272
Lucro operacional  9.017 8.144
Resultado fi nanceiro 18 (4.483) (4.987)
Lucro antes do IR e contribuição social  4.534 3.157
Imposto de renda e contribuição social 19 (509) (591)
Lucro líquido do exercício  4.025 2.566
Lucro básico por ação - R$ 19 0,1386 0,0730

Balanços Patrimoniais
Ativo Notas 2019 2018      
Ativo circulante  6.238 4.835
Caixa e equivalentes de caixa 5 1.143 1.923
Contas a receber de clientes 7 4.822 2.621
Impostos a recuperar - 1 -
Outros créditos - 272 291
Ativo não circulante  72.549 77.888
Títulos e valores mobiliários 8 2.384 4.108
Depósito judicial - 4 -
Imobilizado 9 67.598 71.043
Intangível 10 2.563 2.737
Total do ativo  78.787 82.723

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 III S.A.
CNPJ nº 14.492.568/0001-81

Passivo e patrimônio líquido Notas 2019 2018      
Passivo circulante  6.418 9.868
Empréstimos e fi nanciamentos 11 4.993 4.981
Fornecedores - 82 218
Impostos a recolher - 70 71
Imposto de renda e contribuição social a recolher - 136 253
Partes relacionadas 6 1.112 -
Outras contas a pagar 12 25 4.345
Passivo não circulante  47.160 51.671
Empréstimos e fi nanciamentos 11 47.044 51.625
Provisão para contingências 13 116 46
Patrimônio líquido
Capital social 14 29.038 29.038
Reserva legal 14 82 82
Prejuízos acumulados 14 (3.911) (7.936)
Total patrimônio líquido  25.209 21.184
Total do passivo e patrimônio líquido  78.787 82.723

Thadeu Carneiro da Silva - Diretor
Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5
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ADS ER Eólica Corredor do Senandes III S.A. 
CNPJ nº 14.492.568/0001-81 

 
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   1.143    1.923  
Contas a receber de clientes  7   4.822    2.621  
Impostos a recuperar  -   1    -  
Outros créditos   -    272    291  
Total do ativo circulante     6.238    4.835  
Ativo não circulante       
Títulos e valores mobiliários  8   2.384    4.108  
Depósito judicial  -   4    -  
Imobilizado  9   67.598    71.043  
Intangível  10   2.563    2.737  
Total do ativo não circulante     72.549    77.888  
Total do ativo     78.787    82.723  
 
Passivo e patrimônio líquido 
Passivo circulante       
Empréstimos e financiamentos  11   4.993    4.981  
Fornecedores  -   82    218  
Impostos a recolher  -   70    71  
Imposto de renda e contribuição social a recolher  -   136    253  
Partes relacionadas  6   1.112    -  
Outras contas a pagar  12   25    4.345  
Total do passivo circulante     6.418    9.868  
Passivo não circulante       
Empréstimos e financiamentos  11   47.044    51.625  
Provisão para contingências  13   116    46  
Total do passivo não circulante     47.160    51.671  
Patrimônio líquido       
Capital social  14   29.038    29.038  
Reserva legal  14   82    82  
Prejuízos acumulados  14  (3.911)  (7.936) 
Total patrimônio líquido      25.209    21.184  
Total do passivo e patrimônio líquido   78.787    82.723  
 

Demonstrações do Resultado para os exercícios 
 Notas  2019  2018 
Receita líquida de vendas 15   14.551    13.825  
Custo dos produtos vendidos 16   (5.600)   (5.672) 
Lucro bruto    8.951    8.153  
Despesas operacionais      
Gerais e administrativas 17   (249)   (281) 
Outras receitas (despesas), líquidas    315    272  
Lucro operacional    9.017    8.144  
Resultado financeiro 18   (4.483)   (4.987) 
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social    4.534    3.157  
Imposto de renda e contribuição social 19   (509)   (591) 
Lucro líquido do exercício    4.025    2.566  
Lucro básico por ação - R$ 19   0,1386    0,0730  
 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

 
Notas 

 

Capital 
social 

 

Reserva 
legal 

 

 Prejuízos 
acumulados  

 

Total do 
patrimônio 

líquido 
          Saldos em 31/12/2017    35.085    82    (16.549)   18.618  
Absorção de prejuízo 14.a   (6.047)   -    6.047    -  
Lucro líquido do exercício -   -    -    2.566    2.566  
Saldos em 31/12/2018    29.038    82    (7.936)   21.184  
Lucro líquido do exercício -   -    -    4.025    4.025  
Saldos em 31/12/2019    29.038    82    (3.911)   25.209  
 
 
 
 
 



Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
  2019  2018 
Fluxo de caixa das atividades operacionais:     
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social   4.534    3.157  
Ajustes:     
Depreciação e amortização   3.619    3.595  
Baixa de imobilizado   -    -  
Provisão para contingências   70    -  
Atualização monetária/cambial de financiamentos   171    -  
Juros sobre financiamento e instrumentos financeiros   4.437    5.265  
Variações nos ativos e passivos     
Contas a receber de clientes   (2.201)   (166) 
Impostos a recuperar   (1)   -  
Outros créditos   19    (75) 
Fornecedores    (136)   70  
Partes relacionadas   1.112    (967) 
Impostos a recolher   (1)   (113) 
Outras contas a pagar   (4.320)   (1.497) 
Caixa proveniente das operações   7.303    9.269  
Juros pagos sobre financiamentos   (4.448)   (4.901) 
Depósitos judiciais   (4)   -  
Imposto de renda e contribuição social pagos   (626)   (338) 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais   2.225    4.030  
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:     
Títulos e valores mobiliários   1.535    95  
Rendimento de aplicações financeiras   189    -  
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos   1.724    95  
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:     
Captações de financiamento   90    87  
Pagamento de financiamento   (4.819)   (4.780) 
Aumento de capital social   -    -  
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos   (4.729)   (4.693) 
Redução em caixa e equivalentes de caixa    (780)   (568) 
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa     
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  1.923   2.491  
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  1.143   1.923  
Redução em caixa e equivalentes de caixa    (780)    (568) 
 

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes III S.A. (“Companhia”), é uma sociedade anônima de capital fechado 
com sede em Rio Grande - RS, constituída em 13 de outubro de 2011, a qual foi adquirida pelo Grupo NC em 29 de dezembro de 
2017 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 III” (“Corredor do Senandes III” 
ou “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 27,0 MW, tendo sido vencedor do Leilão 
de Energia de Reserva (“LER”) realizado em 18 de agosto de 2011 (“LER 2011”), comercializando 13,2 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 10 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 NC Energias Renováveis S.A. (a) Desempenho financeiro: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia 
apresentava excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes, no montante de R$ 180 (2018 - R$ 5.033), 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 Companhia 
possui uma geração de caixa operacional positiva em R$ 2.225 (R$ 4.030 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 2019 e 2018, além de aporte financeiro 
dos acionistas, caso seja necessário. A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da Companhia 
em 29 de abril de 2020. 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. Não houve outros elementos componentes de resultados abrangentes além do lucro (prejuízo) nos exercícios 
apresentados, razão pela qual não foi apresentada a demonstração do resultado abrangente. 

 
Thadeu Carneiro da Silva - Diretor 
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