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CALANGO 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.
CNPJ nº 19.560.837/0001-13    |    Companhia Fechada
Companhia do 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 31/12/2017. 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.

Balanço Patrimonial - 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
 Controladora Consolidado
 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2017 31/12/2016 01/01/2016
Ativo (reclassificado) (reclassificado) (reclassificado) (reclassificado)
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 11.611 40 38 26.977 114 117
    Contas a receber de clientes 8.236 1.180  - 24.953 3.473  -

Títulos e valores mobiliários  - 12.767 1.566  - 19.237 1.615
Instrumentos fi nanceiros derivativos  -  - 24.686  -  - 69.121
Impostos e contribuições a recuperar 345 238 51 424 295 84
Dividendos a receber 7.037  -  -  -  -  -
Despesas pagas antecipadamente 21  -  - 20  -  -
Outros ativos circulantes  -  - 292  -  - 292

Total do ativo circulante 27.250 14.225 26.633 52.374 23.119 71.229
Não circulante

Títulos e valores mobiliários - 1.960  -  - 2.908  - 
Dividendos a receber - 117  -  -  -  - 
Investimentos 335.464 296.031 74.908  -  -  - 
Imobilizado 175.931 179.428 41.193 510.873 519.717 82.973

Total do ativo não circulante 511.395 477.536 116.101 510.873 522.625 82.973
Total do ativo 538.645 491.761 142.734 563.247 545.744 154.202
Passivo
Circulante

Fornecedores 5.015 21.787 27.882 17.827 70.056 39.281
Empréstimos e fi nanciamentos 9.929 5.648  - 9.929 5.648  -
Debêntures - 54  -  - 54  -
Salários e encargos a pagar 35  -  - 106  -  -
Impostos e contribuições a recolher 258 837 14 1.237 2.316 83
Dividendos e Juros sobre o capital

   próprio 2.480  -  - 2.480  -  -
Outros passivos circulantes 19.206 30.272  - 21.408 32.117  -

Total do passivo circulante 36.923 58.598 27.896 52.987 110.191 39.364
Não circulante

Empréstimos e fi nanciamentos 248.470 206.270  - 248.172 206.270  -
Debêntures 46.892 41.702  - 46.892 41.702  -
Impostos e contribuições sociais diferidos  -  - 8.393  -  - 8.393
Provisões 4.932 1.328  - 13.749 3.718  -
Outros passivos não circulantes 9  -  - 28  -  -

Total do passivo não circulante 300.303 249.300 8.393 308.841 251.690 8.393
Patrimônio Líquido

Capital social 30.001 21.506 9.235 30.001 21.506 9.235
Reservas de capital 163.145 163.145 36.045 163.145 163.145 36.045
Reservas de lucros 8.273 437 437 8.273 437 437
Outros resultados abrangentes  -  - 60.728  -  - 60.728
Lucros/(Prejuízos) acumulado - (1.225)  -  - (1.225)  -

Total do patrimônio líquido 201.419 183.863 106.445 201.419 183.863 106.445
Total do passivo e patrimônio líquido 538.645 491.761 142.734 563.247 545.744 154.202

Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita líquida 28.387 192 80.609 564
Custo do serviço (10.681) (14) (30.472) (40)

Custo com energia elétrica (2.056) (14) (6.028) (40)
Custo de operação (8.625)  - (24.444)  -

Lucro bruto 17.706 178 50.137 524
Despesas gerais e administrativas (397) (73) (1.604) (189)
Resultado de equivalência patrimonial 29.633 494  -  -
Lucro (prejuízo) operacional 46.942 599 48.533 335
Receita fi nanceira 1.372 1.146 2.311 1.628
Despesa fi nanceira (36.773) (2.966) (37.151) (3.049)
Lucro (prejuízo) antes do imposto e contribuição social 11.541 (1.221) 13.693 (1.086)
Imposto de renda e contribuição social - (4) (2.152) (139)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 11.541 (1.225) 11.541 (1.225)
Lucro/(prejuízo) por ação do capital – R$ 0,06 (0,06) 0,06 (0,06)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 11.541 (1.225) 11.541 (1.225)
Resultado abrangente no patrimônio líquido  -  -  -  -
Total do resultado abrangente 11.541 (1.225) 11.541 (1.225)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais, exceto lucro por ação)

Controladora e Consolidado
Reservas de lucros 

 
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva para 
investimentos

Reserva especial de 
dividendos não distribuídos

Outros 
resultados 

abrangentes

Lucros 
acumu-
lados Total

Saldos em 31 de 
 dezembro de 2015 9.235 36.045 22 311 104 60.728 - 106.445
Ajuste de avaliação 
patrimonial - - - - - (60.728) - (60.728)
Aumento de capital 12.271 127.100 - - - - - 139.371
Prejuízo do exercício - - - - - - (1.225) (1.225)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2016 21.506 163.145 22 311 104 - (1.225) 183.863
Ajuste de avaliação 
patrimonial 
Aumento de capital 8.495 - - - - - - 8.495
Absorção de prejuízo  -  - (22)  - (104)  - 126  -
Lucro Líquido - - - - - - 11.541 11.541
Reserva Legal -  - 522 - - - (522) -
Dividendos Mínimos 
Obrigatórios - - - - - - (2.480) (2.480)
Reserva de Lucros - - - 7.440  - - (7.440) -
Saldos em 31 de
 dezembro de 2017 30.001 163.145 522 7.751 - - - 201.419

Demonstração do fl uxo de caixa - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/ (prejuízo) antes dos impostos 11.541 (1.221) 13.693 (1.086)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) ao caixa oriundo das atividades operacionais:

Depreciação 7.210 - 20.903  -
Equivalência patrimonial (29.633) (494) -  -
Encargos de dívidas e atualizações monetárias 35.766 2.159 36.037 2.159
Provisão para ressarcimento 3.365  - 9.958  -
Atualização de títulos e valores mobiliários (252)  - (536)  -

27.997 444 80.055 1.073
Redução (aumento) dos ativos operacionais

Contas a receber de clientes e outros (7.056) (1.180) (21.480) (3.473)
IR e CSLL a Recuperar (89) (178) (271) (272)
Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL. (18)  - (41)  -
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio 117  -  -  -
Ganhos com instrumentos fi nanceiros  - 6.105  - 16.052
Fundos vinculados (7.674)  - (7.972)  -
Outros ativos  (20) 292  (20) 292

 (14.740) 5.039 (29.784) 12.599
Aumento (redução) dos passivos operacionais

Fornecedores (16.772) (986) (52.231) 30.775
Encargos de dívidas e derivativos pagos (9.596)  - (9.596)  -
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos (161) (15) (2.153) (72)
Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL (579) 824 (1.054) 2.227
Custos de transação  - (7.034)  - (7.034)
Encargos de mútuos pagos (547)  - (547)  -
Outros passivos 239 2.510 689 4.352

(27.416) (4.701) (64.892) 30.248
Caixa oriundo das atividades operacionais (14.159) 782 (14.621) 43.920
Atividades de investimento

Integralização de capital em controladas (28.280) (265.183)  - - 
Aquisição de imobilizado (3.957) (148.121) (12.741) (449.078)
Aplicação em títulos e valores mobiliários (40.849) (16.648) (83.614) (24.707)
Resgate de títulos e valores mobiliários 55.828 1.921 106.295 2.562
Resgate de ações em tesouraria 11.444  -  -   -   

Utilização de caixa em atividades de investimento (5.814) (428.031) (9.940) (471.223)
Atividades de fi nanciamento

Integralização de capital 8.495 12.271 8.495 12.271
Aporte por reserva de capital  - 127.100  - 127.100
Captação de empréstimos e fi nanciamentos 39.251 216.772 39.251 216.772
Captação de debêntures  - 43.500  - 43.500
Amortização do principal de empréstimos, fi nanciamentos (3.565)  - (3.565)  -
Pagamento ações em tesouraria  -  -  -  -
Mútuo com partes relacionadas (12.637) 26.042 (12.637) 26.042
Utilização de caixa em atividades de fi nanciamento 31.544 425.685 31.544 425.685

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 25.730 (2.346) 41.484 (45.538)
Caixa e equivalentes no início do exercício 40 38 114 117
Caixa e equivalentes no fi nal do exercício 11.611 40 26.976 114

  Variação líquida de caixa (11.571) 2 26.862 (3)
Transações que não envolveram caixa:  
Reversão de provisão de ativo imobilizado  - 5.109  - 29.447
Provisão para desmantelamento (244) 1.328 (682) 3.718

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Calango 6 Energia Renovável S.A. (“Calango 6” ou “Companhia”), originalmente denominada Cambará do Sul RJ Participações 
S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 02 de dezembro de 2013, controlada integralmente pela Força 
Eólica do Brasil S.A., cujo  objeto social contempla a participação em outras sociedades como sócia quotista ou acionista, prospec-
ção de novos negócios na área de geração de energia elétrica e atuação no mercado de geração de energia elétrica. A Companhia 
está autorizada a operar como produtora independente de energia elétrica pelo prazo de 35 anos, contados a partir de novembro de 
2014 e, é proprietária do projeto eólico Calango 6, localizado no município de Bodó, Rio Grande do Norte que conta com 15 (quinze) 
aerogeradores em fase de construção, com capacidade instalada de 30 MW e energia contratada de 18,5 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). Em 19 de março de 2015, a Força Eólica do Brasil S.A., integralizou capital na Companhia através da 
transferência de 100% das ações detidas nas companhias Santana 1 Energia Renovável S.A. e Santana 2 Energia Renovável S.A., 
cujas características estão apresentadas a seguir:

Parque Eólico Localidade
Capacidade 

Instalada (MW)
Energia Assegurada 

(MWmed)
Data da Concessão 

Autorização
Data de 

Vencimento
Santana 1 Bodó – RN 30,0 17,3 14/11/2014 13/11/2049
Santana 2 Lagoa Nova – RN 24,0 13,1 14/11/2014 13/11/2049
Os parques eólicos Santana 1 e 2 iniciaram suas operações comerciais em 28 de dezembro de 2016, quando a energia produzida 
pela unidades geradoras fi cou disponível no SIN (Sistema Interligado Nacional).
2. REAPRESENTAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES
Os valores correspondentes relativos ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as demonstrações dos fl uxos de caixa 
para o período fi ndo em 30 de junho de 2016 estão sendo reapresentadas, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Erro (IAS 8) e CPC 26(R1) - Apresentação das demonstrações contábeis (IAS 1), em decorrência da 
reclassifi cação dos saldos relativos referentes as aplicações fi nanceiras da conta de caixa e equivalentes de caixa para a conta de 
Títulos e valores mobiliários. As aplicações fi nanceiras que foram reclassifi cadas não atendiam a todos os critérios para a classifi ca-
ção como equivalentes de caixa, uma vez que não vinham sendo utilizados para atender a compromisso de curto prazo, bem como 
em alguns casos tinham prazo de vencimento superior a noventa dias. A tabela a seguir resume esses impactos:

Controladora
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Caixa e equivalentes de caixa 12.720 (12.680) 40
Títulos e valores mobiliários 2.047 12.680 14.727
Outros 476.994  - 476.994
Total de ativos 491.761  - 491.761
Total de passivos 307.898   - 307.898
Total do patrimônio líquido 183.863  - 183.863

Demonstração do fl uxo de caixa em 31 de dezembro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Atividades operacionais 782 - 782
Atividades de investimento (415.351) (12.680) (428.031)
Atividades de fi nanciamento 425.685 - 425.685

Consolidado
Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Caixa e equivalentes de caixa 3.473 (19.067) (15.594)
Títulos e valores mobiliários 3.078 19.067 22.145
Outros 539.193   - 539.193
Total de ativos 545.744  - 545.744
Total de passivos 361.881   - 361.881
Total do patrimônio líquido 183.863  - 183.863

Demonstração do fl uxo de caixa consolidado em 31 de dezembro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Atividades operacionais 43.920  - 43.920
Atividades de investimento (452.156) (19.067) (471.223)
Atividades de fi nanciamento 425.685  - 425.685

Controladora
Balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Caixa e equivalentes de caixa 97.840 (97.823) 17
Títulos e valores mobiliários 389 97.823 98.212
Outros 233.080  - 233.080
Total de ativos 331.309  - 331.309
Total de passivos 64.288  - 64.288
Total do patrimônio líquido 331.309  - 331.309

Consolidado
Balanço patrimonial consolidado em 01 de janeiro de 2016

 
Anteriormente 
apresentado

Impactos da retifi cação de erros
Ajustes Reclassifi cado

Caixa e equivalentes de caixa 102.610 (102.362) 248
Títulos e valores mobiliários 389 102.362 102.751
Outros 278.370  - 278.370
Total de ativos 381.369  - 381.369
Total de passivos 114.348  - 114.348
Total do patrimônio líquido 381.369  - 381.369

MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Xabier Viteri

Titulares
Simone Aparecida Borsato
Laura Cristina da Fonseca Porto
Eduardo Capelastegui Saiz

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretora de Operações: Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretor Financeiro: Mario José Ruiz-Tagle Larrain
Diretor de Desenvolvimento: José Eduardo Pinheiro Santos Tanure
Diretor de Controle: Eduardo Capelastegui Saiz
CONTADORA
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