
Terça-feira, 24 de maio de 2022

EOL Maral II SPE S.A.
CNPJ: 33.486.296/0001-51

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Ativo/Circulante 5.371 57.513
Caixa e equivalentes de caixa 3 2.333 25.419
Contas a receber de clientes 4 1.460 3
Adiantamento e despesas antecipadas 5 1.513 32.025
Partes relacionadas 6 65 66
Não circulante 133.546 38.168
Imobilizado líquido 7 125.848 32.330
Intangível 8 7.698 5.838
Total do ativo 138.917 95.681

Balanço Patrimonial Notas 2021 2020
Passivo/Circulante 17.885 27.499
Empréstimos e financiamentos 10 11.277 26.061
Fornecedores 9 6.134 932
Obrigações tributárias 335 60
Partes relacionadas 6 25 354
Outras contas a pagar 115 92
Não circulante 57.746 27.350
Empréstimos e financiamentos 10 57.746 27.350
Patrimônio líquido 63.285 40.832
Capital social 11 72.666 41.280
Resultado acumulado (9.381) (448)
Total do passivo e do patrimônio líquido 138.917 95.681

Demonstração do Resultado Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 12 10.748 –
Custo das vendas e serviços 13 (19.635) (509)
Lucro bruto (8.887) (509)
(+/–) Despesas e receitas operacionais
Despesas administrativas, comerciais e gerais 14 (83) (152)
Outras receitas operacionais 141 –
(=) Resultado operacional (8.829) (661)
(+/–) Despesas e receitas financeiras
Despesas financeiras 15 (14) (30)
Receitas financeiras 15 338 433
(=) Resultado antes dos impostos (8.505) (258)
(+/–) Provisão para impostos
Imposto de renda e contribuição social corrente 16 (428) (124)
(=) Resultado do exercício (8.933) (382)
Não houveram outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é  
necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (8.505) (258)
Variação nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber (1.457) –
Redução (aumento) em outros créditos 30.512 (10.777)
Aumento (redução) em fornecedores 5.202 760
Aumento (redução) em obrigações tributárias 275 52
Aumento (redução) em outras contas a pagar (305) 438
IR e CS pagos (428) (124)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 25.294 (9.909)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (93.518) (30.884)
Aquisição de intangível (1.860) (20)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento (95.378) (30.904)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados 15.612 53.345
Aumento de capital 13.695 10.248
Pagamento de capital 17.691 –
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 46.998 63.593
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780
No início do exercício 25.419 2.639
No fim do exercício 2.333 25.419
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (23.086) 22.780

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital  
social

Capital a  
integralizar

Resultados  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 58.971 (27.939) (66) 30.966
Pagamento de Capital – 10.248 – 10.248
Resultado do exercício – – (382) (382)
Saldos em 31/12/2020 58.971 (17.691) (448) 40.832
Pagamento de Capital – 17.691 – 17.691
Aumento de Capital 13.695 – – 13.695
Resultado do exercício – – (8.933) (8.933)
Saldos em 31/12/2021 72.666 – (9.381) 63.285

1. Contexto Operacional: EOL Maral II SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado que se rege pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Sediada em Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte, foi constituída em 03 de 
abril de 2019, e seu foro jurídico na comarca do Rio de Janeiro/RJ. A Companhia tem por objeto 
social a geração de energia elétrica de fonte eólica e, em razão da atividade exercida, integram o 
objeto social da Companhia todas as ações necessárias à estruturação, ao desenvolvimento, à 
implantação e à exploração do parque eólico denominado “EOL Filgueira II”, com potência insta-
lada de 45 (quarenta e cinco) MW. Em 2021, a usina eólica ainda se encontrava em construção e 
fase de teste, com perspectiva de início da operação em janeiro de 2022. 2. Resumo das Princi-
pais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políti-
cas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de 
outra forma. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sua preparação requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. A emissão destas 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 25 de março de 2022. 2.3. Conversão 
de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente eco-
nômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Operações e 
saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base 
nas taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denomi-
nados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no final do exercício são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados na demonstração 
do resultado como receita ou despesa financeira, quando aplicável. 2.4. Classificação circulante 
e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante 
quando mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 
meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como não 
circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulan-
te, quando aplicável. 2.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
dinheiro em caixa, depósito bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos 
em contas garantidas. 2.6. Instrumentos financeiros: a) Concentração de risco de crédito: Os 
instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia a concentrações de risco de 
crédito consistem primariamente em caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. A Compa-
nhia mantém contas correntes bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administra-
ção de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. b) Valor contábil e 
valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da 
Companhia em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 representam o custo amortizado, e os valores 
contabilizados aproximam-se dos valores de mercado. A Companhia não opera com instrumentos 
financeiros derivativos nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e passivos finan-
ceiros da Companhia são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, empréstimos e forne-
cedores. c) Compensação de Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
haja o direito legal de compensar os valores e a Companhia tenha intenção de liquidar em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.7. Imobilizado: O 
imobilizado está demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação e perdas por redução 
ao valor recuperável acumulado. 2.8. Provisões para perdas por impairment em ativos não fi-
nanceiros, exceto estoques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revisados 
anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indício de perda do valor recu-
perável (impairment), o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa a qual o ativo tenha 
sido alocado) é testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo ex-
ceda seu valor recuperável. Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020, a 
empresa não teve indícios de perda do valor recuperável. 2.9. Empréstimos: São inicialmente 
reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado 
e as despesas com juros são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao longo 
prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao 
valor devido. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Compa-
nhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço e os juros são reconhecidos como parte integrante do ativo qualificável até 
o período em que esteja ativo esteja disponível para operar. 2.10. Fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva, quando aplicá-
vel. 2.11. Provisões: São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.12. Reco-
nhecimento de receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Compa-
nhia. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos, quando 
aplicável. A Companhia reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado com 
segurança; é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e critérios espe-
cíficos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição 
a seguir: a) Receita de juros: A receita de juros de um ativo financeiro é reconhecida quando for 
provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da recei-
ta possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear 
com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a 
taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estima-
dos durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse 
ativo. 2.13. Tributação: O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido são calculados conforme normas estabelecidas para apuração do Lucro Presumi-
do. O imposto de renda é computado com presunção de 32% sobre a receita de prestação de 
serviços e 8% sobre a receita de venda, em geral acrescido das demais receitas, pela alíquota de 
15% e do adicional de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 no trimestre, enquan-
to que a contribuição social é computada com presunção de 32% sobre a receita de prestação de 
serviços e 12% sobre a receita de venda, em geral acrescida das demais receitas, pela alíquota 
de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 2.14. Ajuste a valor presente: Os ativos e passivos 
monetários circulantes, quando relevantes, e os ativos e passivos de longo prazo, são ajustados 
ao seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos 
de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. Os juros embutidos nas 
receitas, despesas e custos associados a referidos ativos e passivos são ajustados para o apro-
priado reconhecimento em conformidade com o regime de competência. A constituição do ajuste 
a valor presente é registrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da norma, e tem como contrapar-
tida a rubrica �resultado financeiro”. A Companhia avaliou se os ativos e passivos monetários de 
curto e longo prazo estão sujeitos à avaliação a valor presente, e considerando a imaterialidade 
conclui que não há ativos e passivos que devam ser ajustados ao valor presente. 2.15. Continui-
dade: As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Adminis-
tração efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades 
durante a elaboração das demonstrações contábeis. A Companhia está adimplente em relação às 
cláusulas de dívidas na data da emissão dessas demonstrações contábeis e a Administração não 
identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia de dar continuidade 
às suas atividades nos próximos 12 meses. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos de 
caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

2021 2020
Bancos 8 12
Aplicações financeiras (i) 2.325 25.408

2.333 25.419
(i) As aplicações financeiras são de renda fixa, mantidas com instituições financeiras de primeira 
linha, e podem ser resgatadas a qualquer tempo, de acordo com as necessidades de capital de 

giro da Companhia. Essas aplicações financeiras referem-se substancialmente a Certificados de 
Depósito Bancário (CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma variação percen-
tual de 100% e 101% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O Caixa restrito, mantido 
junto ao Banco do Nordeste, é cedido fiduciariamente no âmbito do Contrato de Financiamento de 
Longo firmado junto ao Banco do Nordeste. 4. Contas a receber:  O saldo do Contas a receber é
demonstrado a seguir: 2021 2020
Clientes nacionais 1.460 –
Outros – 3

1.460 3
5. Adiantamentos e despesas antecipadas: Os saldos dos adiantamentos a fornecedores são
demonstrados a seguir: 2021 2020
Adiantamentos a fornecedores 1.375 31.915
Prêmio de seguros 138 110

1.513 32.025
6. Partes relacionadas: A composição das partes relacionadas é a demonstrada abaixo: a) Ativo
circulante: 2021 2020
EOL Maral I SPE S.A. 65 66

65 66
b) Passivo não circulante:

2021 2020
Eren do Brasil Part. e Cons Energia Ltda. - Cost-sharing 25 354

25 354
7. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Saldo em Depreciação Saldo em
31/12/2019 Aquisição Acumulada 31/12/2020

Serviços de construção civil 872 15.368 – 16.240
Máquinas e equipamentos em andamento – 13.083 – 13.083
Custo do empréstimo 574 2.433 – 3.007

1.446 30.884 – 32.330
Custo 1.446 30.884 – 32.330
Depreciação – – – –

1.446 30.884 – 32.330
Saldo em Depreciação Saldo em

31/12/2020 Aquisição Acumulada 31/12/2021
Serviços de construção civil 16.240 4.905 – 21.145
Máquinas e equipamentos em andamento 13.083 69.728 – 82.811
Custo do empréstimo 3.007 18.810 – 21.817
Outros – 75 – 75

32.330 93.518 – 125.848
Custo 32.330 – – 125.848
Depreciação – – – –

32.330 – – 125.848
O imobilizado em curso está registrado ao custo de construção incorrido até a data do balanço 
acrescido da parcela de gastos da administração central e dos gastos diretos com pessoal e mão 
de obra de terceiros relacionados ao projeto. Os encargos financeiros sobre as debêntures emiti-
das pela holding para financiar a execução do projeto são reconhecidos como parte integrante do 
ativo qualificável até o período em que este ativo esteja disponível para operar. 8. Intangível:  
A composição do intangível é demonstrada abaixo:

Saldo em 
31/12/2019

Aqui- 
sição

Amortização 
Acumulada Transf.

Saldo em 
31/12/2020

Software ou programas de computador 1.482 21 – (1.482) 21
Eol Maral II SPe S.A. 4.336 – – 1.482 5.818
(–) Software ou programas de computador – – (1) – (1)

5.818 21 (1) – 5.838
Custo 5.818 21 – – 5.839
Amortização – – (1) – (1)

5.818 21 (1) – 5.838
Saldo em

31/12/2020
Aqui- 
sição

Amortização
Acumulada

Saldo em
31/12/2021

Software ou programas de computador 21 – – 21
Eol Maral II SPe S.A. 5.818 1.864 – 7.682
(–) Software ou programas  de computador (1) – (4) (5)

5.838 1.864 (4) 7.698
Custo 5.839 7.703
Amortização (1) – – (5)

5.838 – – 7.698
O intangível da Companhia é composto por contratos de venda de energia assinados no ambien-
te de contratação livre - ACL e o prazo de amortização está definido conforme vigência destes 
contratos, iniciando-se em 01/01/2022. 9. Fornecedores: A composição dos fornecedores é  
demonstrada abaixo: 2021 2020
Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda. 5.010 –
ABB Ltda. 916 916
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A 98 –
Outros 110 16

6.134 932
10. Empréstimos e financiamentos: 2021 2020
Financiamento a curto prazo - Sistema Financeiro Nacional 57.745 26.197
Juros incorridos 5.290 918
Custo Emissão da Dívida (1.104) (1.054)
Prêmio na Emissão de Debêntures 7.092 27.350

69.023 53.411
Circulante 11.277 26.061
Não Circulante 57.746 27.350
(a) Financiamento FNE BNB EOL Maral II: Através do contrato de financiamento com o Banco do 
Nordeste do Brasil, a EOL Maral II garantiu o montante de R$ 76.662.094,00, dos quais R$ 
26.206.643,19 foram desembolsados no ano de 2020, R$ 31.548.028,30 foram desembolsados 
no ano de 2021 e o restante está sendo desembolsado no ano de 2022. O empréstimo se encon-
tra em fase de carência de juros e principal até julho de 2022 e terá pagamentos mensais de juros 
e principal da dívida até janeiro de 2042. O contrato de financiamento é garantido por fianças 
bancárias emitidas por Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui 
Brasileiro S.A. (b) Debêntures da Maral II: Através da Escritura da Primeira Emissão de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da EOL Maral SPE II S.A.  
(“Escritura de Emissão da Terra Santa I), a companhia emitiu R$ 46.000.000,00 em debêntures, 
que foram integralizadas no dia 29/04/2020. A finalidade das debêntures é arcar com parte dos 
custos de implantação da Central Eólica enquanto não é desembolsada a dívida de longo prazo. 
As garantias reais que suportam a emissão estão descritas no Instrumento Particular de Aliena-
ção Fiduciária de Ações e outras avenças, no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Equipamentos e outras avanças e no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios e Outras Avenças. Todos os documentos mencionados são assinados entre EOL Ma-
ral I SPE S.A., EOL Maral II SPE S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As debêntu-
res também são suportadas pelo Instrumento Particular de Investimento e Outras Avenças, firma-
do entre a Total Eren S.A., Eren Maral Participações S.A., EOL Maral I SPE S.A., EOL Maral II SPE 
S.A., Pentágono S.A. distribuidora de títulos e valores mobiliários, Banco do Brasil S.A., Banco 
Santander S.A. e Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As debêntures tinham data de vencimen-
to original em 20 de setembro de 2021. No dia 17 de setembro, as escrituras foram aditadas para 
formalizar a prorrogação do prazo e definição de nova data de vencimento, as quais ficaram 
acordadas ser em 17 de março de 2022, quando as debêntures devem ser totalmente liquidadas. 
b.1 Principais covenants: A amortização das debêntures está vinculada ao desembolso da dívida 
de longo prazo, detalhada no item b. Segundo a cláusula 5.15 da Escritura de Emissão da EOL 
Maral II, caso a qualquer momento, após o desembolso de quaisquer valores do financiamento de 
longo prazo, os valores não desembolsados (do financiamento de longo prazo) sejam iguais ou 
inferiores a 110% do valor nominal das debêntures, os recursos desembolsados do financiamen-
to de longo prazo devem ser utilizados para amortizar antecipadamente as debêntures. No ano de 
2020 ocorreu uma amortização antecipada facultativa de 41,3 % do valor nominal das debêntures 
e o pagamento dos respectivos juros, sem que o índice de 110% da covenant mencionada acima 
fosse violado. Em 2021, após o aditamento da Escritura de Emissão da EOL Maral II, a amortiza-
ção das debêntures vinculada ao desembolso da dívida de longo prazo passou a ser obrigatória. 

Dessa forma, no ano de 2021 ocorreu amortização antecipada obrigatória de 46,55% do valor 
nominal das debêntures e o pagamento dos respectivos juros 11. Capital Social:
Empresa 2021 2020
Eren Maral Participações S.A. 72.666 58.971

72.666 58.971
O capital social em 31 de Dezembro de 2021 totalmente subscrito e parcialmente integralizado em 
moeda corrente nacional, no valor de R$ 72.665.983 (setenta e dois milhões, seiscentos e ses-
senta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais), está representado por 72.665.983 (setenta e 
duas milhões, seiscentas e sessenta e cinco mil, novecentas e oitenta e três) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1 (um real) cada. A Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária de 20 de dezembro de 2021 deliberou o aumento de capital social 
da Companhia em R$ 13.695, passando de R$ 58.971 para R$ 72.666, mediante a emissão de 
13.694.987 (treze milhões, seiscentas e noventa e quatro mil, novecentas e oitenta e sete) novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada. 
O valor foi totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. 12. Receita líquida:  
A composição da receita líquida é demonstrada abaixo: 2021 2020
Energia Produzida - Ppa 8.608 –
Energia Produzida - MCP 2.548 –
Impostos Incidentes sobre a receita (408) –

10.748 –
13. Custos: Os gastos com venda de energia estão detalhados a seguir:

2021 2020
Compra de energia elétrica (19.252) –
Custos dos bens e serviços produzidos (357) (511)
Outros custos (26) 2

(19.635) (509)
(a) Em 2021 tivemos que comprar energia pois o contrato de venda de energia incentivada iniciou 
em 01 de agosto de 2021, porém as últimas turbinas da Eol Maral II SPE S/A entraram em opera-
ção em 12 de janeiro de 2022. Enquanto as últimas turbinas não entraram em operação comercial, 
tivemos que comprar energia e revendê-la à CEMIG para cumprir nossa obrigação contratual de 
geração mensal. (b) Os custos totais superaram a receita, principalmente, porque a compra de 
energia para recomposição da obrigação de entrega para a CEMIG, no caso de atraso de projeto, 
é feita no mercado de curto prazo. Logo, o preço dessa energia comprada, diferentemente do 
preço de venda para a CEMIG, é função dos mecanismos de precificação da energia típicos do 
mercado brasileiro. O período em que a Eol Maral II SPE S/A teve que comprar energia coincidiu 
com o período de baixo acúmulo de água nos principais reservatórios das usinas hidrelétricas do 
país, o que diretamente aumentou o preço da energia unitária adquirida. 14. Despesas adminis-
trativas, comerciais e gerais: A composição das despesas administrativa, comerciais e gerais
está demonstrada abaixo: 2021 2020
Despesas administrativas (73) (23)
Taxas e impostos (6) (11)
Despesas gerais – (105)
Despesas com comercialização (4) (13)

(83) (152)
15. Resultado Financeiro: A composição do resultado financeiro é demonstrada abaixo:
Receita Financeira 2021 2020
Aplicação financeiras 338 433
Despesa financeira
Despesas com juros (7) (24)
Despesas bancárias (7) (6)
Resultado financeiro 324 403
16. Provisão de imposto de renda e contribuição social: O valor apurado para o imposto de renda 
(IRPJ) e contribuição social (CSLL) sobre o lucro presumido no período é o demonstrado a seguir: 

2021 2020
Imposto de Renda (277) (86)
Contribuição Social (151) (38)

(428) (124)
a) Cálculo do IRPJ: 2021 2020
Receita bruta 11.156 –
Receita presumida (12%) 892 –
Demais receitas 338 433
Base tributável 1.230 433
Provisão IR (277) (86)
Provisão IR (277) (86)
b) Cálculo do CSLL: 2021 2020
Receita bruta 11.156 –
Receita presumida (12%) 1.339 –
Demais receitas 338 433
Base tributável 1.677 433
Provisão CSLL (151) (38)
Provisão CSLL (151) (38)
17. Contingências: A Sociedade, consubstanciada na opinião dos seus consultores jurídicos in-
ternos e externos, não possui nenhuma contingência classificada como provável ou possível, para 
provisionamento ou divulgação. 18. Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: O valor 
justo dos principais ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de 
informações disponíveis no mercado. Os principais instrumentos financeiros da Companhia são:  
• Caixa e equivalentes de caixa - está apresentado ao seu valor contábil, o qual administração 
entende ser equivalente ao seu valor justo; • Demais contas a receber e a pagar - são classificados 
como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de 
atualização monetária quando aplicável. Não existem operações com instrumentos financeiros 
derivativos em 31 de dezembro de 2021. a) Gestão de risco de capital: Para continuar com suas 
atividades e, simultaneamente, maximizar o retorno de seus sócios, a Companhia gerencia seu 
capital através da otimização do balanço entre empréstimo e capital. b) Gestão do risco de liqui-
dez: A Companhia gerencia seu risco de liquidez através da gestão de suas reservas, fundos 
bancários e empréstimos e monitora continuamente seus fluxos de caixa através do contraste 
entre as projeções e os fluxos de caixa correntes para ajustar o vencimento de ativos e passivos 
financeiros. c) Risco de crédito: O risco de crédito é decorrente, principalmente, do caixa e 
equivalentes de caixa. A Companhia normalmente opera junto a bancos de primeira linha e, por-
tanto, não considera que o risco de crédito seja substancial. d) Risco de taxa de juros: Para sa-
tisfazer suas necessidades de investimento, a Companhia contraiu empréstimos com taxas de 
juros fixas e indexadas ao CDI, cuja eventuais flutuações são monitoradas pela 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras da EOL Maral II SPE S.A.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da EOL MARAL II SPE S.A. São Paulo - SP - Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da EOL MARAL II SPE S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EOL MARAL II SPE S.A. em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 

governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de  
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de Março de 2022

RSM Acal Auditores Independentes S/S Cláudio Silva Foch - Sócio
CRC-RJ - 4080/O-9 CRC-SP: 1RJ 102.455/O-4 “S” SP

Diretoria Contadora
Henrique Soares Zimmer - CPF: 012.955.950-44 Renata Melloni - CRC: SP-284533/O-5

Administração. 19. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro contrata-
das junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de 
especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. Em 31 de dezem-
bro de 2021, a Companhia possuía cobertura de seguros conforme descrito abaixo: a) Seguro 
garantia para construção, fornecimento ou prestação de serviços: Apólice 51760002505 = o 
objeto deste seguro é garantir ao segurado “CEMIG Geração e Transmissão S.A.”, até o valor fixa-
do na apólice, compensação por eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes do inadimple-
mento do tomador “EOL Maral II SPE S.A.”, garantia de indenização, até o valor fixado na Apólice, 
referente às obrigações assumidas do Empreendimento Eol Maral I no Contrato de Compra e 
Venda de energia Incentivada nº PD GT 221/2018 - CV/AT - 3456/2018, bem como às obrigações 
assumidas nos respectivos primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato CV/AT - 
3456/2018, conforme previsto na Cláusula Segunda e Cláusula Décima Terceira. Importância  

segurada de R$ 6.740.000,00 (seis milhões, setecentos e quarenta mil reais). De 20/12/2019 a 
30/06/2023. b) Seguro de Responsabilidade Civil: Apólice 1519195845 = o objeto deste seguro 
é garantir ao cossegurado “EOL MARAL I SPE S.A.” até o valor fixado na apólice, compensação 
por eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes de responsabilidade civil geral, com a impor-
tância segurada de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), a partir de 09/12/2019 
a 24/01/2022. c) Seguro de Riscos de Engenharia: Apólice 01679188656 = o objeto deste se-
guro é garantir ao cossegurado “EOL MARAL II SPE S.A.”, até o valor fixado na apólice, compen-
sação por eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes dos riscos de engenharia, com a im-
portância segurada de R$ 215.419.462,94 (duzentos e quinze milhões, quatrocentos e dezenove 
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), a partir de 01/12/2019 a 
24/01/2022. d) Seguro de Riscos Operacionais: Apólice 046692021100101960001093 = 

o objeto deste seguro é garantir ao cossegurado “EOL MARAL II SPE S.A.”, até o valor fixado  
na apólice, compensação por eventuais prejuízos que possa sofrer decorrentes dos riscos opera-
cionais, com a importância segurada de R$ 140.034.291,00 (cento e quarenta milhões, trinta e 
quatro mil e duzentos e noventa e um reais), a partir de 16/07/2021 a 23/04/2022. e) Seguro de 
Responsabilidade Civil Operacional: Apólice 51510001188 = o objeto deste seguro é garantir 
ao cossegurado “EOL MARAL II SPE S.A.” até o valor fixado na apólice, compensação por even-
tuais prejuízos que possa sofrer decorrentes de responsabilidade civil operacional, com a impor-
tância segurada de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a partir de 16/07/2021 a 23/04/2022. 
20. Eventos Subsequentes: A Administração da Companhia avaliou, nos termos CPC 24, a ne-
cessidade de divulgações e ações adicionais, e concluiu que até a data de divulgação dessas 
demonstrações financeiras, não foram identificados fatos ou atos com efeitos materiais.


		2022-05-24T06:50:19-0300
	PARAMETRO AGENCIA DE NOTICIAS, COMUNICACAO, MARKE:12152402000190




