
veis S.A. 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 contá-
beis estão defi nidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em 
todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de preparação: As demonstrações con-
tábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 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.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes IV 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 
2016 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 em-
preendimento de geração de energia elétrica de fonte eólica denominado “Corredor do 
Senandes IV” (“Corredor do Senandes IV” 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 29,7 MW, tendo sido vencedor do Leilão de Energia de Reserva (“LER”) realizado em 
18 de agosto de 2011 (“LER 2011”), comercializando 12,9 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 comercializado 
50,5 MWm no LER 2011. Esses parques compartilham a mesma subestação e linha 
de transmissão. O parque da Companhia é composto por 11 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 Renová-

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva Reserva de Lucro (Prejuízos) Total do patrimônio
 social legal especial lucros acumulados líquido            
Saldos em 31/12/2017 39.087 200 512 1.332 - 41.131
Lucro do exercício - - - - 3.793 3.793
Constituição da reserva legal (Nota 12.b (i)) - 190 - - (190) -
Constituição dividendos mínimos obrigatórios (Nota 12.b (ii) (a))) - - - - (901) (901)
Retenção do lucro do exercício - - - 2.702 (2.702) -
Saldos em 31/12/2018 39.087 390 512 4.034 - 44.023
Lucro do exercício - - - - 3.068 3.068
Constituição da reserva legal - 153 - - (153) -
Constituição dividendos mínimos obrigatórios - - - - (729) (729)
Retenção do lucro do exercício - - - 2.186 (2.186) -
Saldos em 31/12/2019 39.087 543 512 6.220 - 46.362

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018    
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 3.694 4.480
Ajustes:
Depreciação e amortização 4.541 4.492
Atualização monetária de fi nanciamentos 162 -
Juros sobre fi nanciamentos e instrumentos fi nanceiros 4.481 5.310
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 33 (73)
Partes relacionadas - (1.197)
Impostos a recuperar 48,00 -
Outros créditos (25) (91)
Fornecedores (2) (7)
Impostos a recolher 5 (170)
Depósito judicial (12) -
Outras contas a pagar (1.797) 95
Caixa proveniente das operações 11.128 12.839
Juros pagos sobre fi nanciamentos (4.492) (4.880)
Imposto de renda e contribuição social pagos (775) (390)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 5.861 7.569
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Títulos e valores imobiliários (407) (1.073)
Aquisições de bens do ativo imobilizado (96) -
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos (503) (1.073)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Captações de fi nanciamento 88
Pagamento de fi nanciamento (4.862) (4.827)
Caixa líquido proveniente aplicados nas atividades de 
 fi nanciamentos (4.774) (4.827)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 584 1.669
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.142 2.473
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 4.726 4.142
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 584 1.669

Demonstrações do Resultado
 Notas 2019 2018      
Receita líquida de vendas 13 15.971 15.795
Custo dos produtos vendidos 14 (8.018) (6.386)
Lucro bruto  7.953 9.409
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 15 (355) (325)
Outras receitas (despesas), líquidas - 414 445
Lucro operacional  8.012 9.529
Resultado fi nanceiro 16 (4.318) (5.049)

Balanços Patrimoniais
Ativo Notas 2019 2018      
Ativo circulante  8.684 8.158
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.726 4.142
Contas a receber de clientes 7 3.741 3.774
Impostos a recuperar - 101 151
Outros créditos - 116 91
Ativo não circulante  93.819 97.715
Títulos e valores mobiliários 8 4.672 4.265
Impostos a recuperar - 2 -
Depósito judicial - 12 -
Imobilizado 9 86.543 90.688
Intangível - 2.590 2.762
Total do ativo  102.503 105.873

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 Eólico Corredor do Senandes IV S.A.
CNPJ nº 14.528.941/0001-07

Passivo e patrimônio líquido Notas 2019 2018      
Passivo circulante  8.686 9.756
Empréstimos e fi nanciamentos 10 5.148 5.027
Fornecedores - 235 109
Impostos a recolher - 68 63
Imposto de renda e contribuição social a recolher - 148 297
Partes relacionadas 6 1.197 1.197
Dividendos a pagar 6 1.630 901
Outras contas a pagar 11 260 2.162
Passivo não circulante  47.455 52.094
Empréstimos e fi nanciamentos 10 47.350 52.094
Outras contas a pagar - 105 -
Patrimônio líquido  46.362 44.023
Capital social 12.a 39.087 39.087
Reserva legal 12.b 543 390
Reserva especial 12.b 512 512
Reserva de lucros 12.b 6.220 4.034
Total do passivo e do patrimônio líquido  102.503 105.873
Lucro antes do IR e contribuição social  3.694 4.480
Imposto de renda e contribuição social 17 (626) (687)
Lucro líquido do exercício  3.068 3.793
Lucro básico por ação - R$  0,08 0,10

Thadeu Carneiro da Silva - Diretor
Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DIÁRIO GAUCHO 13H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODiário Gaucho  –  5 col (26,1cm)  x  12,7 cm 

[34805]-nova_quimica_legal_bal_anual_31-12-2019_diario_gaucho_sanandes_iv.indd   1[34805]-nova_quimica_legal_bal_anual_31-12-2019_diario_gaucho_sanandes_iv.indd   1 29/09/20   11:5229/09/20   11:52



ADS ER Eólico Corredor do Senandes IV S.A. 
CNPJ nº 14.528.941/0001-07 

 
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 em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
Ativo  Notas  2019  2018 
Ativo circulante       
Caixa e equivalentes de caixa  5   4.726    4.142  
Contas a receber de clientes  7   3.741    3.774  
Impostos a recuperar  -   101    151  
Outros créditos  -   116    91  
Total do ativo circulante     8.684    8.158  
Ativo não circulante       
Títulos e valores mobiliários  8   4.672    4.265  
Impostos a recuperar  -   2    -  
Depósito judicial  -   12    -  
Imobilizado  9   86.543    90.688  
Intangível  -   2.590    2.762  
Total do ativo não circulante     93.819    97.715  
Total do ativo     102.503    105.873  
 
Passivo e patrimônio líquido 
Passivo circulante       
Empréstimos e financiamentos  10   5.148    5.027  
Fornecedores  -   235    109  
Impostos a recolher  -   68    63  
Imposto de renda e contribuição social a recolher  -   148    297  
Partes relacionadas  6   1.197    1.197  
Dividendos a pagar  6   1.630    901  
Outras contas a pagar  11   260    2.162  
Total do passivo circulante     8.686    9.756  
Passivo não circulante       
Empréstimos e financiamentos  10   47.350    52.094  
Outras contas a pagar  -   105    -  
Total do passivo não circulante     47.455    52.094  
Patrimônio líquido       
Capital social  12.a   39.087    39.087  
Reserva legal  12.b   543    390  
Reserva especial  12.b   512    512  
Reserva de lucros  12.b  6.220  4.034 
Total Patrimônio líquido      46.362    44.023  
Total do passivo e do patrimônio líquido   102.503    105.873  
 

Demonstrações do Resultado para os exercícios 
 Notas  2019  2018 
Receita líquida de vendas 13   15.971    15.795  
Custo dos produtos vendidos 14   (8.018)   (6.386) 
Lucro bruto    7.953    9.409  
Despesas operacionais      
Gerais e administrativas 15   (355)   (325) 
Outras receitas (despesas), líquidas -   414    445  
Lucro operacional    8.012    9.529  
Resultado financeiro 16   (4.318)   (5.049) 
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social    3.694    4.480  
Imposto de renda e contribuição social 17   (626)   (687) 
Lucro líquido do exercício   3.068  3.793 
Lucro básico por ação - R$    0,08    0,10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 
Capital 
social 

 

Reserva 
legal 

 

Reserva 
especial 

 
 Reserva 

de lucros  

  Lucro 
(Prejuízos) 

acumulados  

 Total do 
patrimônio 

líquido 

      

              Saldos em 31/12/2017   39.087    200    512    1.332    -    41.131   
Lucro  do exercício   -    -    -    -    3.793    3.793   
Constituição da reserva 
legal (Nota 12.b (i)) 

 
 -  

 
 190  

 
 -  

 
 -  

 
 (190) 

 
 -  

 Constituição dividendos 
mínimos obrigatórios 
(Nota 12.b (ii) (a))) 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (901) 

 
 (901) 

 Retenção do lucro do 
exercício 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 2.702  

 
 (2.702) 

 
 -  

 Saldos em 31/12/2018 
 

 39.087  
 

 390  
 

 512  
 

 4.034  
 

 -  
 

 44.023  
 Lucro  do exercício 

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 3.068  

 
 3.068  

 Constituição da reserva 
legal  

 
 -    

 
 153  

 
 -    

 
 -    

 
 (153) 

 
 -    

 Constituição dividendos 
mínimos obrigatórios  

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 (729) 

 
 (729) 

 Retenção do lucro do 
exercício 

 
 -    

 
 -    

 
 -    

 
 2.186  

 
 (2.186) 

 
 -  

 Saldos em 31/12/2019 
 

 39.087  
 

 543  
 

 512  
 

 6.220  
 

 -  
 

 46.362  
  

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  

  
2019 

 
2018 

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

 
3.694 

 
4.480 

Ajustes: 
    Depreciação e amortização 
 

4.541 
 

4.492 
Atualização monetária de financiamentos 

 
162 

 
 -  

Juros sobre financiamentos e instrumentos financeiros 
 

4.481 
 

5.310 
Variações nos ativos e passivos 

    Contas a receber de clientes 
 

33 
 

(73) 
Partes relacionadas 

 
 -  

 
(1.197) 

Impostos a recuperar 
 

 48,00  
 

 -  
Outros créditos 

 
(25) 

 
(91) 

Fornecedores 
 

(2) 
 

(7) 
Impostos a recolher 

 
5 

 
(170) 

Depósito judicial 
 

(12) 
 

 -  
Outras contas a pagar 

 
(1.797) 

 
95 

Caixa proveniente das operações 
 

11.128 
 

12.839 
Juros pagos sobre financiamentos 

 
(4.492) 

 
(4.880) 

Imposto de renda e contribuição social pagos 
 

(775) 
 

(390) 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 

 
5.861 

 
7.569 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos: 
    Títulos e valores imobiliários 
 

(407) 
 

(1.073) 
Aquisições de bens do ativo imobilizado 

 
(96) 

 
 -  

Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos 
 

(503) 
 

(1.073) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: 

    Captações de financiamento 
 

88 
  Pagamento de financiamento 

 
(4.862) 

 
(4.827) 

Caixa líquido proveniente aplicados nas atividades de financiamentos 
 

(4.774) 
 

(4.827) 
Aumento em caixa e equivalentes de caixa  

 
 584  

 
 1.669  

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa 
    Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
 

4.142 
 

2.473 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

 
4.726 

 
4.142 

Aumento em caixa e equivalentes de caixa  
 

 584     1.669  
 

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
1. Informações gerais: A ADS ER Eólica Corredor do Senandes IV 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 
2016 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 IV” (“Corredor do Senandes IV” 
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 29,7 MW, tendo sido vencedor do Leilão 
de Energia de Reserva (“LER”) realizado em 18 de agosto de 2011 (“LER 2011”), comercializando 12,9 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 11 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 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 a seguir. 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 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. 

 
Thadeu Carneiro da Silva - Diretor 

Wagner Aparecido Nilo de Paschoal - Contador CRC 1SP-145.242/O-5 
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