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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Acionistas e Administradores da
SPE - Brasil Solair Locação e Arrendamento de Painéis Solares S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos o balanço patrimonial da SPE – Brasil Solair Locação e Arrendamento de Painéis
Solares S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações de
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa das operações correspondentes
ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Empresa para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião sem ressalva sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPE – Brasil Solair Locação e
Arrendamento de Painéis Solares S.A., em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos
Ênfase
As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios
da Companhia, a qual tem sofrido contínuos prejuízos operacionais e apresentando deficiência de
capital de giro. A Auditoria Independente entende que existem indicadores financeiros como: capital
circulante líquido negativo, passivo a descoberto e prejuízo operacional, que podem ser
características de Companhias em fase de investimento após alavancagem. Lembramos que ênfase é
uma incerteza quantos aos fatos futuros a serem alcançados pela Entidade. As demonstrações
contábeis não incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2014, apresentadas
para fins de comparação, foram anteriormente auditadas por nós, e o nosso relatório de 12 de março
de 2015 não continham ressalvas e ênfases.
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SPE BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Balanços Patrimoniais
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em Reais)
Ativo

Nota

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos concedidos
Impostos e contribuições a compensar
Outros contas a receber

3a
3b
3c
3d4

Não circulante
Depósitos e cauções

Imobilizado

Total do Ativo

3e

3f5

2015

360.054
52.996
574.995
1.307.359
163.735
2.459.139

324.460
324.460

2014

Passivo

10.000
10.000

-

33.887.587
34.212.047

-

36.671.186

10.000

Circulante
Financiamento capital de giro
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Provisões trabalhistas

Não circulante
Transações com partes relacionadas
Debêntures a pagar

Patrimônio líquido:
Capital social
Prejuízos acumulados

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Nota

2015

2014

323.448
207.010
515.952
1.046.410

-

8
9

3.956.966
60.681.617
64.638.583

-

10

10.000
(29.023.807)
(29.013.807)

10.000
(90)
9.910

36.671.186

10.000

6
7

90

90

SPE BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Demonstração dos Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em Reais, exceto o prejuízo por ação)

Receita com prestação de serviços
Receita com locação de paineis solares
Outras receitas operacionais
(-) Tributos incidentes sobre receitas operacionais
Receita operacional líquida

2015
1.020
93.068
224
(8.754)
85.558

2014
-

Custo das vendas e serviços

(912.600)

-

Prejuízo Bruto

(827.042)

-

Receitas (despesas) operacionais:
Pessoal
Encargos e Contribuições
Administrativas
Resultado financeiro, líquido
Tributárias

Resultado antes da provisão de imposto de renda e contribuição social sobre lucro
líquido

(3.951.293)
(1.129.414)
(8.418.639)
(14.364.980)
(332.349)
(28.196.676)

(90)
(90)

(29.023.717)

(90)

Imposto de renda
Contribuição social sobre lucro líquido
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ações

-

-

(29.023.717)

(90)

(2.902,37)

(0,01)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SPE BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em Reais)

Capital social

Prejuízos
acumulados

Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2013
Constituição do capital social
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2014
Prejuízo do exercício

10.000
10.000
-

(90)
(90)
(29.023.717)

10.000
(90)
9.910
(29.023.717)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015

10.000

(29.023.807)

(29.013.807)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SPE BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(Em Reais)

2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Depreciação e amortização
Prejuízo do exercício ajustado
Aumento nos ativos:
Contas a receber
Adiantamentos concedidos
Impostos a compensar
Outras contas a receber
Aumento nas exigibilidades:
Fornecedores
Impostos e contribuições
Provisões trabalhistas

(29.023.717)
2.365.432
(26.658.285)

2014
(90)
(90)

(52.996)
(574.995)
(1.307.359)
(163.735)
(2.099.085)

-

323.448
207.010
515.952
1.046.410

-

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(27.710.960)

(90)

Fluxos das atividades de investimentos:
Depósitos caucionados
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(324.460)
(36.253.019)
(36.577.479)

-

3.956.966
(90)
60.681.617
64.638.493

-

Fluxos das atividades de financiamentos
Transações com partes relacionadas
Financiamento
Debêntures
Integralização de capital
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
Aumento no caixa e equivalente de caixa, líquido
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
Aumento no caixa e equivalente de caixa, líquido

90
10.000
10.090

350.054

10.000

10.000
360.054
350.054

10.000
10.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SPE - BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

1 - Contexto Operacional
A Sociedade teve seu início conforme Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade
Anônima em 15/09/2014.
O objeto social da Companhia é restrito à aquisição, inclusive por meio de importação, de instalação
e operação de sistemas de geração de energia elétrica com base solar, compostos de painéis
fotovoltaicos, inversores eletrônicos e demais equipamentos e materiais para fins de locação e
arrendamento de sistemas de micro geração a clientes finais, utilizando sistema próprio de
monitoração e faturamento remoto, ou pela comercialização da energia gerada, como produtor
independente de energia elétrica, no âmbito do sistema elétrico brasileiro diretamente ou através de
outras sociedades de propósito específico.

2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, e em conformidade com as normas da legislação societária Lei
6.404/76, com as alterações introduzidas pelas Leis nº: 11.638/07 e 11.941/09, que dispõe sobre a
sociedade por ações, associadas aos pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A Companhia não efetuou transações que impactassem o Resultado Abrangente em 2015 e,
portanto, não apresenta o mesmo.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 6 de abril de 2016.
As demonstrações contábeis estão em Reais, moeda funcional e de apresentação.

3 - Principais Práticas Contábeis
a.

Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são representados por saldos positivos em conta movimento e
aplicações financeiras registradas ao custo e acréscimos dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços.

.2.
SPE - BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

b. Contas a receber
Estão avaliadas pelo valor líquido realizável e é composto de direitos com órgãos privados. Não
foi constituída provisão para créditos incobráveis, uma vez que a Administração da Empresa
entende que não há riscos relevantes na realização da conta Clientes.
c.

Adiantamentos concedidos
Referem-se a adiantamentos efetuados a fornecedores no montante de R$ 539.096 e
adiantamentos para viagens, no montante de R$ 35.899, ainda pendentes de recebimentos de
notas fiscais e/ou comprovações documentais para tempestiva baixa.

d. Impostos e contribuições a compensar
Valores representados por impostos retidos sobre aplicação financeira, ICMS pagos e créditos
sobre aquisições de imobilizado no mercado interno.
e.

Depósitos e cauções
Valor referente à caução sobre aluguel.

f.

Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear,
tomando-se por base a estimativa de vida útil econômica dos bens, sendo: 10% para Móveis e
utensílios, Sistema de comunicação, Instalações e Equipamentos fotovoltaicos e de 5% para
Equipamentos de processamentos de dados.

g.

Imposto de renda e contribuição social
Durante o exercício de 2015, A Companhia optou pelo regime de tributação com base no Lucro
Real, e por não apresentar base positiva durante o exercício, não está apresentando provisões a
pagar.
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SPE - BRASIL SOLAIR LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE PAINÉIS SOLARES S.A.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

4 - Impostos e Contribuições a Compensar

IRRF s/ aplicação financeira
ICMS
Pis a compensar
Cofins a compensar

2015
221.854
426.065
118.125
541.315
1.307.359

2014

2015
75.032
7.727
297.000
107.536
184.322
35.578.651
36.250.268
(2.362.682)
33.887.586

2014

-

5 - Imobilizado

Móveis e utensílios
Sistema de comunicação
Veículos
Sistema de processamento de dados
Instalações
Equipamentos fotovoltaicos
(-) Depreciação acumulada

-

6 - Impostos e Contribuições a Recolher
Previdência social
Outras retenções na fonte
FGTS
Outros

2015
129.704
38.250
27.846
11.210
207.010

2014
-

7 - Provisões Trabalhistas

Salários a pagar
Provisão p/ férias e encargos sociais s/férias

2015
230.773
285.179
515.952

2014
-
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

8 - Transações com Partes Relacionadas

Nelson José Côrtes da Silveira

2015
3.956.966
3.956.966

2014
-

Os mútuos são baseados em instrumentos contratuais, que preveem atualização monetária do
montante e prazo de pagamento.

9 - Debêntures
Conforme Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no dia 16 de outubro de 2014, foi
aprovada a realização da primeira emissão de debêntures da Companhia, no valor total de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) composta por 200 (duzentas) debêntures de uma única
série (tipo simples) não conversíveis em ações da Companhia, da espécie flutuante, com valor
nominal de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), com vencimento em 15 de outubro de 2024. As
debêntures poderão ser subscritas no âmbito da oferta pública com esforços de colocação que terá
duração inicial de 06 (seis) meses, contados a partir da data da Emissão, podendo ser prorrogado por
sucessivos períodos de 06 (seis) meses.
Em 05 de janeiro de 2015, foi subscrita 50 (cinquenta) debêntures no valor total de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). A Companhia registra tempestivamente, as atualizações
monetárias conforme Boletim de Subscrição.

10 - Capital Social
O capital social está representado por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reias) integralizado. É assegurado aos acionistas, a
título de dividendo mínimo obrigatório 01% sobre o lucro líquido apurado, após absorvido os
prejuízos de exercícios anteriores.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

11 - Exigências Fiscais e Tributárias
As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas à revisão e eventual lançamento
adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de 5 (cinco) anos. Outros impostos,
taxas e contribuições s, estão, também, sujeitos a essas condições, conforme a legislação aplicável.
Como a legislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível assegurar a aprovação
definitiva desses impostos e contribuições.

12 - Instrumentos Financeiros
Os valores contábeis, como por exemplo, as contas a receber de clientes, impostos e contribuições a
recuperar, financiamentos e obrigações tributárias, referentes aos instrumentos financeiros
constantes nos balanços constantes nos balanços patrimoniais, quando comparados com valores que
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou na ausência destes, com valor
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros de mercado, se aproximam
substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Em 31 de dezembro de 2015, a
Empresa não possuía operações com derivativos.

13 - Cobertura de Seguros
A Companhia possui seguros para os bens (equipamentos fotovoltaicos) do seu ativo imobilizado,
com cobertura para incêndio, queda de raio e explosão, roubos e outros.
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