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Grant Thornton Auditores Independentes 
 
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 12o andar 
Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil  
 
T +55 11 3886-5100 
 

Aos Acionistas e Administradores da 
Ares 2 Participações S.A. 
São Paulo – SP  

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Ares 2 Participações S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ares 2 Participações S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 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 contábeis”. 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. 

Outros assuntos 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para 
fins de comparação, não foram auditadas por nós e nem por outro auditor independente. Nossa opinião 
não contém ressalva sobre esse assunto. 

 



 
 

© 2019 Grant Thornton Auditores Independentes. Todos os direitos reservados │ Ares 2 4 
 

Responsabilidades da Administração e da governança sobre as 
demonstrações contábeis 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, 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 contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independente 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 a 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 contábeis. 

Como parte de 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 contábeis, 
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 objetivo de expressarmos 
opinião sobre e 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 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 
contábeis 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 contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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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 as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 31 de maio de 2019 

 

Rafael Dominguez Barros 
CT CRC 1SP-208.108/O-1 
 
Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 



(Não auditado)
Notas 31/12/2018 31/12/2017

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 48.510                    1.200                      
Adiantamentos - 400                         -                              
Impostos a recuperar - 72                           -                              

Total do ativo circulante 48.982                    1.200                      

Total do ativo 48.982                    1.200                      

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais)

ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ares 2 Participações S.A.
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(Não auditado)

Notas 31/12/2018 31/12/2017

Passivo circulante

Fornecedores 5 13.282                    -                              
Obrigações tributárias 45                           -                              

Total do passivo circulante 13.327                    -                              

Patrimônio líquido 6

Capital social 64.200                    1.200                       

Prejuízos acumulados (28.545)                   -                              

Total do patrimônio líquido 35.655                    1.200                       

Total do passivo e patrimônio líquido 48.982                    1.200                       

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ares 2 Participações S.A.
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(Não auditado)

Notas 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais

Administrativas e gerais 7 (27.220)                    -                               

Prejuízo operacional e antes do resultado financeiro (27.220)                    -                               

Resultado financeiro 8

Receitas financeiras 657                          

Despesas financeiras (1.982)                      

(1.325)                      -                               

Prejuízo do exercício (28.545)                    -                               

Prejuízo por ação do capital social (0,44)                        -                               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ares 2 Participações S.A.

(Valores expressos em reais)

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017
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(Não auditado)
31/12/2018 31/12/2017

Prejuízo do exercício (28.545)                   -                               

Total do resultado abrangente do exercício (28.545)                   -                               

Ares 2 Participações S.A.

Demonstrações do resultado abrangente para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Integralização de capital social - 09/01/2017 6 1.200                      -                              1.200                      

Saldos em 31 de dezembro de 2017 - não auditado 1.200                      -                              1.200                      

Aumento de capital social 6 63.000                    -                              63.000                    

Prejuízo do exercício -                              (28.545)                   (28.545)                   

Saldos em 31 de dezembro de 2018 64.200                    (28.545)                   35.655                    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercicios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Ares 2 Participações S.A.

TotalCapital social 
Prejuizo 

acumulado

(Valores expressos em reais)
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31/12/2018 31/12/2017

Prejuízo do exercício (28.545)                   -                               

(Aumento) redução dos ativos operacionais

Adiantamentos (400)                         -                               
Impostos a recuperar (72)                           -                               

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores 13.282                     -                               
Obrigações tributárias 45                            -                               

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (15.690)                   -                               

Aumento de capital social 63.000                     1.200                       

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 63.000                     1.200                       

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 47.310                     1.200                       

Caixa e equivalentes de caixa

     No início do exercício 1.200                       -                               
     No fim do exercício 48.510                     1.200                       

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 47.310                     1.200                       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Ares 2 Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em reais)

 11



 

12 

Notas explicativas da Administração às 
demonstrações contábeis para os 
exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017 
(Valores expressos em milhares de reais) 

1. Contexto operacional 
A Ares Participações 2 S/A (“Companhia”) é uma sociedade por ações, de capital fechado, 
com sede na Rua Amauri, nº 255, 2º andar, Jardim Europa, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP: 01448-000. 

A Companhia foi constituída em 09 de janeiro de 2017 sob a denominação de Stendera 
Participações S.A. com 1.200 (hum mil e duzentas) ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, representativas em 100% do seu capital social.  

Em 21 de novembro de 2017, foi celebrado um instrumento particular de compra e venda de 
ações, onde a companhia Perfin Administração de Recursos Ltda. adquiriu 1.200 (hum mil e 
duzentas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, da presente acionista Stendera 
Participações S.A. Nesta mesma data a Companhia passou-se a denominar Apollo 14 
Participações S/A. 

Em 15 de junho de 2018, a Companhia emitiu 63.000 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de R$ 1,00 por ação, todas subscritas nesta data, totalizando o 
aumento de capital de R$ 63.000,00.  

Em 20 de dezembro de 2018, a Companhia passou-se a denominar Ares 2 Participações S/A 
e o capital social da companhia totalizou R$ 64.200,00, e o capital autorizado foi de R$ 
300.000.000,00. 

A Companhia é controlada por Perfin Administração de Recursos Ltda., que detém 100% do 
capital social da Companhia. 

A Ares 2 Participações S/A não possui participação acionária em outras companhias no ano 
de 2018. 

A Companhia tem por objeto social a participação, em caráter permanente ou temporário, no 
capital e nos resultados, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures, da 
sociedade GD Energia Holding S.A., sociedade anônima de capital fechado que tem por objeto 
principal desenvolver projetos de infraestrutura no segmento de geração distribuída, incluindo 
a construção, operação e manutenção de subestações e linhas de transmissão de interesse 
restrito, incluindo seus terminais e suas conexões e demais equipamentos, destinadas a 
cumprir funções de regulação de tensão, controle de fluxo de potência ou conversão de 
frequência. 
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A emissão das presentes demonstrações contábeis foi autorizada pela diretoria da Companhia 
em 31 de maio de 2019. 

2. Apresentação das demonstrações contábeis 

2.1. Base de apresentação 
As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas previstas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 

A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e de apresentação 
das demonstrações contábeis da Companhia. 

3. Resumo das principais práticas contábeis 

3.1. Apuração do resultado 
A Companhia não auferiu receitas operacionais nos períodos de 2018 e 2017, no entanto, as 
demais transações foram reconhecidas pelo regime de competência. 

3.2. Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa referem-se a recursos em caixa e em contas bancárias com 
liquidez imediata e de baixo risco de variação no valor de mercado. 

3.3. Estimativas contábeis 
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de perdas 
esperadas com operações de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
financeiros, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados 
ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e 
premissas. 

3.4. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais 
incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. 

3.5. Instrumentos financeiros 
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia 
se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando 
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão (quando aplicável). 
Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras 
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros. 
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3.6 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais são as seguintes: (i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos 
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) passivos 
contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.  

Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota 
explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e, tampouco, divulgados; (iii) obrigações legais são registradas como exigíveis, 
independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de eventuais processos em que a 
Companhia questionou a inconstitucionalidade de tributos. 

3.7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real. 

3.8. Normas novas, alterações e interpretações de normas que ainda não 
estão em vigor 

IFRS 16 (CPC 6 (R-2) – Leases (Arrendamento mercantil) 
Requer uma nova avaliação dos arrendamentos tanto dos arrendadores como dos 
arrendatários, substituindo a IAS 17. A definição de arrendamento financeiro desaparece, 
deixando exceções para arrendamentos de curto prazo e itens de valor baixo. 

A Companhia está avaliando os impactos do CPC 6 (R2), que entram obrigatoriamente em 
vigor para períodos contábeis iniciados em 1º de janeiro de 2019, e, não são esperados 
impactos relevantes às demonstrações contábeis da Companhia. 

4. Caixa e equivalentes de caixa  

Descrição 2018 2017 
  (Não auditado) 
Caixa 1.080 1.080 
Bancos conta movimento 313 120 
Bancos aplicações financeiras (a) 47.117 - 
Total 48.510 1.200 

As aplicações financeiras possuem liquidez imediata e foram remunerados, em média, 98,5% 
do CDI em 31 de dezembro de 2018. 

5. Fornecedores 
Corresponde substancialmente a valores a pagar à fornecedores de serviços para a 
manutenção de suas operações os quais se tem a expectativa de liquidação no curto prazo. O 
saldo total em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 13.282. 
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6. Patrimônio líquido 

Capital social 
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 era de R$64.200, 
dividido em 64.200 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e 
integralizadas. 

Acionista 

Número de 
ações 

ordinárias 
% do capital da 

Companhia 
   
Perfin Administração de Recursos Ltda. 64.200 100% 

 64.200 100% 

Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme 
definido no estatuto da Companhia. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas 
deliberações da Companhia.  

A Companhia não declarou o dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 por não ter iniciado a operação comercial das investidas. 

Movimentação do capital social: 

Descrição Data Ações Capital 
social 

        
Integralização de capital social 09/01/2017 1.200 1.200 
Saldo em 31 de dezembro de 2017   1.200 1.200 
Aumento de capital 15/06/2018 63.000 63.000 
Saldo em 31 de dezembro de 2018   64.200 64.200 

Em 15 de junho de 2018, a Companhia emitiu 63.000 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de R$ 1,00 por ação, todas subscritas nesta data, totalizando o 
aumento de capital de R$ 63.000,00. 

Reserva legal 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 
da Lei no 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A companhia apurou prejuízos no 
exercício de 2018, não constituindo assim reserva legal. 

Remuneração dos administradores 
A Companhia não incorreu em gastos relacionados a remuneração de diretores para os 
exercícios de 2018 e 2017. 

7. Despesas administrativas e gerais 

Descrição 2018 2017 
  (Não auditado) 
Serviços profissionais (25.108) - 
Impostos e taxas diversas (1.283) - 
Outras (829) - 
Total (27.220) - 
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8. Resultado financeiro 

Descrição 2018 2017 
   
Receitas financeiras   
Rendimentos de aplicações financeiras 657 - 
Subtotal 657 - 
   
Despesas financeiras   
Tarifas bancárias e juros (1.982) - 
Subtotal (1.982) - 
   
Total  (1.325) - 

9. Contingências 
Não eram conhecidas demandas judiciais, de riscos prováveis ou possíveis em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017, bem como até a data da aprovação destas demonstrações 
contábeis. 

As declarações de impostos de renda entregues durante os últimos anos poderão ser 
examinadas pelas autoridades fiscais. Os outros impostos e contribuições federais, estaduais 
e municipais poderão ser examinadas durante diferentes períodos de prescrição. No entanto, 
não é de conhecimento da Administração a existência de processos judiciais e administrativos 
relativos a 31 de dezembro de 2018 e de 2017, envolvendo a Companhia. 

10. Instrumentos financeiros 
A Companhia não efetuou nenhuma transação durante o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018 e de 2017, envolvendo instrumentos financeiros derivativos.  

As transações financeiras ocorridas entre os ativos e passivos são pertinentes às suas 
atividades econômicas. Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm 
seus valores contábeis registrados nos balanços patrimoniais próximos aos valores de 
mercado. Não existem outros instrumentos financeiros de valores significativos nas datas dos 
balanços que requerem divulgação específica. 

A política da Diretoria é manter uma base sólida de capital para manter a confiança do 
investidor, dos credores e do mercado e o desenvolvimento futuro do negócio. A Diretoria 
monitora o retorno de capital e também o nível de dividendos para os acionistas. 

11. Eventos subsequentes 
Em 16 de janeiro de 2019, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, atualmente 
o valor de R$64.200,00, para R$60.064.200,00 mediante a emissão de 60.000.000,00 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 cada 
uma, pela Perfin Ares 2 Fundo de Investimento  em Participações Infraestrutura, totalizando, 
portanto, um aumento no montante total de R$60.000.000,00, as quais são totalmente 
subscritas na data, nos termos do boletim de subscrição. 
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A integralização deve ocorrer até a data de 30 de dezembro de 2022. 

Acionista 

Número de 
ações 

ordinárias 
% Do capital da 

Companhia 
   
Perfin Administração de Recursos Ltda. 64.200 0,11% 
Perfin Ares 2 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura 60.000.000 99,89% 

 60.064.200 100,00% 
 

*      *      * 

Catia Biscalquim 
Controller Ralph Gustavo Rosenberg 

Contador - CRC 1SP234180/O-5 Diretor Administrativo Financeiro 
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