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Id: 2014378

Id: 2014298

SANTANA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A..
CNPJ nº 19.560.874/0001-21     |    Companhia Fechada
Grupo Neoenergia S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31/12/2016. As notas explicativas incluindo o parecer sem ressalvas com maiores informações, 
encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

2016 2015
Receita líquida 208  -
Custos dos serviços (15) -
    Custos com energia elétrica (15) -
Lucro bruto 193  -
Despesas gerais e administrativas (70) (26)
Lucro operacional 123 (26)
Receitas fi nanceiras 230 114
Despesas fi nanceiras (49) (1)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 304 87
Imposto de renda e contribuição social (66) (27)
Lucro líquido do exercício 238 60
Lucro por ação do capital - R$ 0,01 0,01

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

2016 2015
Lucro líquido do exercício 238 60
Resultado abrangente no patrimônio líquido  - 19.579
Total do resultado abrangente 238 19.639

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

Reservas de lucros

 
Capital
social

Reserva de
capital

Reserva
legal

Reserva para 
investimentos

Reserva especial 
de dividendos

não distribuídos

Outros
resultados

abrangentes

Lucros
(prejuízos)

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 2.848 - - - - 5.107 - 7.955
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - 19.579 - 19.579
Aumento de capital 1.400 12.600 - - - - - 14.000
Lucro líquido do exercício - - - - - - 60 60
Destinações:

Reserva legal - - 3 - - - (3) -
Reserva especial de dividendos não distribuídos - - - - 14 - (14) -
Reserva para investimentos - - - 43 - - (43) -

Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.248 12.600 3 43 14 24.686 - 41.594
Ajuste de avaliação patrimonial - - - - - (24.686) - (24.686)
Aumento de capital 14.739 132.656 - - - - - 147.395
Lucro líquido do exercício - - - - - - 238 238
Destinações:

Reserva legal - - 12 - - - (12) -
Reserva para investimentos - - - 169 - - (169) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (57) (57)

Saldos em 31 de dezembro de 2016 18.987 145.256 15 212 14 - - 164.484

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro antes dos impostos 304 87
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes e outros (1.289)  -
IR e CSLL a recuperar (44) (23)
Ganhos com instrumentos fi nanceiros 5.080  -

 3.747 (23)
Aumento (redução) dos ativos operacionais
Fornecedores 1.474 6.460
Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro
  líquido (CSLL) pagos (25) (14)
Impostos e contribuições a recolher, exceto IR e CSLL 542 18
Outros passivos 889  -

2.880 6.464
Caixa oriundo das atividades operacionais 6.931 6.528
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (150.082) (20.439)
Aplicação em títulos e valores mobiliários (1.026)  -
Resgate de títulos e valores mobiliários 429  -

Utilização de caixa em atividades de investimento (150.679) (20.439)
Atividades de fi nanciamento
 Aumento de capital 147.395 14.000
Geração de caixa em atividades de fi nanciamento 147.395 14.000
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 3.647 89
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 89 -
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 3.736 89
Variação líquida de caixa 3.647 89
Transações que não envolvem caixa:
Provisão de ativo imobilizado 18.784 -
Provisão para desmantelamento 1.328 -

NOTA EXPLICATIVA 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Santana 1 Energia Renovável S.A. (“Santana 1’’ ou “Companhia”) originalmente 
denominada Canoas RJ Participações S.A., é uma sociedade anônima de capital 
fechado, constituída em 23 de junho de 2014, controlada integralmente pela Calango 
6 Energia Renovável S.A.. A Companhia é proprietária do projeto eólico Santana 1, 
localizado no município de Bodó, Rio Grande do Norte que conta com 15 (quinze) 

aerogeradores com capacidade instalada de 30 MW e garantia física de 17,2 MW 
médios, e iniciou sua operação comercial em 28 de dezembro de 2016, quando 
a energia produzida pelas unidades geradoras fi cou disponível no SIN (Sistema 
Interligado Nacional).
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração destas 
demonstrações fi nanceiras em 22 de fevereiro de 2017, as quais estão expressas em 
milhares de reais, exceto quando indicado o contrário.

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Solange Maria Pinto Ribeiro

Titulares Suplentes
Lara Cristina Ribeiro Piau Marques Hugo Renato Anacleto Nunes
Maria de Los Angeles Santamaria Martín Renato de Almeida Rocha

Ruben Bronte
Sergio Hernandez de Deza

2016 2015
(Reclassificado)

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3.736 89
Contas a receber de clientes e demais contas a receber 1.289  -
Títulos e valores mobiliários 49  -
Instrumentos fi nanceiros derivativos  - 24.686
Impostos e contribuições a recuperar 24 14

Total do ativo circulante 5.098 24.789
Não circulante

Títulos e valores mobiliários 548  -
Imobilizado 188.401 23.287

Total do ativo não circulante 188.949 23.287
Total do ativo 194.047 48.076

2016 2015
Passivo
Circulante

Fornecedores 26.717 6.460
Impostos e contribuições a recolher 572 22
Dividendos a pagar 57  -
Outros passivos circulantes 889  -

Total do passivo circulante 28.235 6.482
Não circulante
    Provisões 1.328  -
Total do passivo não circulante 1.328  -
Patrimônio líquido

Capital social 18.987 4.248
Reserva de capital 145.256 12.600
Reservas de lucros 241 60
Outros resultados abrangentes  - 24.686

Total do patrimônio líquido 164.484 41.594
Total do passivo e patrimônio líquido 194.047 48.076

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Financeiro: Mario José Ruiz-Tagle Larrain
Diretor de Desenvolvimento: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretora de Operações: Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretor de Controle: Eduardo Capelastegui Saiz
CONTADORA
Vivian Paim Lopes - CRC-RJ-Nº 104355/O-8
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