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Serra do Facão Energia S.A.

SERRA DO FACÃO ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 07.727.966/0001-74

Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e societárias, apresentamos 

total, obteve alguns resultados que merecem registro: Lucro Líquido de R$ 19,478 milhões, 
com uma margem líquida de 7,75%, representando -26% de variação, abaixo das metas 
estabelecidas pelo Conselho de Administração, o EBITDA foi de R$89,263 milhões, uma 
variação de -11,6% em relação ao Plano Operacional de 2013 e -17% em relação ao ano 
de 2012, distribuição de Dividendos no valor de R$ 29,355 milhões, redução de R$ 0,843 
milhões de custos gerenciáveis em relação ao plano de 2013 e R$ 1,075 milhões em relação 

de R$ 22 milhões. Ressalta-se que os principais fatores que impactaram, tanto o resultado 
líquido, como o EBITDA , foram: i) a criação dos Encargos de Serviços do Sistema – ESS, 

do sistema, uma vez que o mesmo não estava previsto na composição do preço da energia 

de vista do desenvolvimento do empreendimento, em 2013 as obras civis e as montagens 
eletromecânicas foram totalmente concluídas. Foi possível otimizar a geração de energia 

-
ração em 2010, mesmo considerando a redução de geração devido ao deplecionamento 
do reservatório, face ao enchimento da UHE Batalha situada à montante da UHE Serra do 
Facão. Outro marco importante alcançado pela empresa foi a Primarização dos serviços de 

ano. Durante o ano de 2013 a Usina Serra do Facão manteve sua disponibilidade, numa base 

para realização da a inspeção de 16.000 horas nas duas UG’s. Quanto à segurança das 

da Usina transcorreu sem a ocorrência de nenhum acidente de trabalho, perfazendo um 
excelente resultado de 42 meses ou 1268 dias sem acidentes de trabalho dentro das ins-
talações da Usina. Destaca-se a conclusão do escritório administrativo da UHE Serra do 
Facão, tendo sido o mesmo inaugurado em Dez-13 e a transferência da sede da Companhia 

respeito às ações socioambientais, estão em andamento todos os programas constantes na 

programas ambientais, solicitação formal de acordo com prazos e processos estabelecidos 

Facão - GEFAC arrematou a concessão para exploração do potencial de energia hidráu-

compreendem uma linha de transmissão, em 138 kV, com 32,5 Km de extensão, circuito 

-
das Serra do Facão - Consórcio GEFAC. As empresas integrantes do Consórcio GEFAC 

a România Participações S.A., anuído pela Resolução Autorizativa 814, de 14 de fevereiro 
de 2007. A referida resolução prevê o encaminhamento por parte das concessionárias do 
Instrumento Particular de Distrato e de Extinção do Consórcio GEFAC, o qual ocorreu em 

consta a referida transferência. Em 31 de dezembro de 2013, a composição acionária da 
Sociedade e as respectivas participações eram as seguintes:

49,4737%
Alcoa Alumínio S.A. 34,9737%

10,0877%
Camargo Corrêa Energia S.A. 5,4649%

100,0000%
, conforme 

a seguir:

37,4023%
Alcoa Alumínio S.A. 43,3294%

12,4978%
Camargo Corrêa Energia S.A. 6,7705%

100,0000%

100%
Alcoa Alumínio S.A. 0%

0%
Camargo Corrêa Energia S.A. 0%

100,0%

Aceleração do Crescimento instituído pelo Governo Federal visando garantir o fornecimento 

totalmente quitado em dezembro de 2010. 
 

Indicadores Empresariais
Variação 

Dados Econômicos-Financeiros (R$mil)
Receita Operacional Bruta 278.500 272.710 2%
Receita Operacional Líquida 251.327 246.197 2%
EBITDA 89.263 107.940 -17%
Resultado do Serviço - EBIT 65.149 85.872 -24%
Resultado Financeiro - Exceto JSCP (34.303) (42.437) -19%
Lucro Líquido 19.478 28.217 -31%
Ativo Total 1.065.010 1.084.733 -2%
Patrimônio Líquido 487.608 495.410 -2%
Ativo Circulante 50.642 77.060 -34%
Passivo Circulante 106.765 106.367 0%
Indicadores Econômicos

35,52% 43,84% -19%
25,92% 34,88% -26%
7,75% 11,46% -32%

Rentabilidade (Lucro x Patrimonio) 1,83% 2,60% -30%
Liquidez Corrente - em pontos 0,47 0,72 -35%
Giro do Ativo - em pontos 0,24 0,23 -4%
Ações
Valor Patrimônial da Ação (por Lote de mil) 1.043 1.060 -2%

41,68 60,37 -31%
Distribuição de Dividendos e JSCP (R$mil) 18.504 26.806 -31%
A movimentação do EBITDA (sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depre-
ciação e Amortização, LAJIDA) está detalhada na tabela a seguir:

Lucro Líquido 19.478 28.217 -31%
Imposto de Renda e CSLL - corrente 11.121 14.816 -25%
Resultado Financeiro 34.303 42.437 -19%
Depreciação e Amortização 24.361 22.470 8%
EBITDA 89.263 107.940 -17%

O 
orçamento do empreendimento foi aprovado com o valor de R$ 1.063 bilhões, dos quais, 

aproximadamente 51% correspondem ao contrato com o Consórcio de Empresas de Forne-
cedoras de Serra do Facão - COFAC e os demais valores estão principalmente relacionados 

orçados em aproximadamente R$301 milhões que correspondem a aproximadamente 28% 

um resultado líquido anual de R$ 39,959 milhões, incluindo os custos gerenciáveis (Admi-

dividendos, a princípio haverá o pagamento de 25% do resultado líquido de 2013, conforme 

líquido do ano de 2013 e o saldo residual de 2012, valor este, que pode totalizar R$ 22 milhões. 
O plano operacional para o exercício de 2014 foi aprovado pelo Conselho de Administração 

valores observados pela Administração, preservando sempre a Governança Corporativa, 

procedimentos internos. Ao longo do desenvolvimento das 
-

de 2013, bem como, mitigando eventuais problemas com relação a renovação da licença. 
Atualmente são executados 24 (vinte e quatro) Programas Ambientais sendo 21 (vinte e 
um) Programas Ambientais previstos na Licença de Operação que em sua maioria são de 
continuidade aos Programas Ambientais da Licença de Instalação e 05 (cinco) Progra-

do Lençol Freático, Limpeza da Bacia de Acumulação, Arqueológico e Reorganização da 

da Licença de Instalação. A SEFAC está atendendo as 34 condicionantes da Licença de 
Operação nº 

anuais. 

de aproximadamente R$2,8 milhões, sendo que, para o ano de 2014 há a expectativa de 
elevação destes valores devido a estimativa de geração de um volume maior de energia 

por regularização de vazão e o de área inundada pelo reservatório, quanto ao restante da 
-

EL com os respectivos percentuais de distribuição.
Durante este ano foram concluídas as atividades pendentes relacionadas 

conclusão dos serviços pendentes no contrato EPC e consequentemente o encerramento 

de energia a ser gerada em 2014, minimizando as compras de energia, considerando um 

da UHE Batalha, à montante da UHE Serra do Facão. A 
operacionalização da Usina, gerenciamento dos programas ambientais e gerenciamento 
dos custos administrativos deverão continuar sendo efetuados em conformidade com as 

Conselho de Administração da Sociedade e os Acionistas, sendo que a Diretoria tem como 

condicionantes sócio-ambientais presentes na licença de operação em vigor, padrões de 
segurança e sempre observando os controles e procedimentos internos. Aos nossos acio-

deste período. Rio de Janeiro - RJ, fevereiro de 2014. A Administração

RECEITAS
Venda de energia e serviços 18  278.500  272.710 
Receitas relativas à construção de ativos próprios 10  6.823  9.456 

 285.323  282.166 

 (166.428)  (145.979)
 (166.428)  (145.979)
 118.895  136.187 
 (24.361)  (22.470)
 94.534  113.717 

 4.278  8.859 
 4.278  8.859 
 98.812  122.576 

Pessoal:
 Remunerações  2.665  2.686 

 128  104 
 Auxílio alimentação  166  114 
 Convênio assistencial e outros benefícios  309  127 
Total  3.268  3.031 
Governo:

 663  519 
 Imposto de renda e contribuição social 20  10.931  14.867 

18  25.682  24.683 
 Outros 17  1  8 
Total  37.277  40.077 
Financiamentos:
 Juros e variações monetárias  38.342  50.775 

 447  476 
Total  38.789  51.251 
Acionistas:
 Lucros distribuídos  4.626  6.701 
 Lucros retidos  14.852  21.516 
Lucro líquido do período  19.478  28.217 

 98.812  122.576 

 467.368  428  6.098  -  -  473.894 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  28.217  28.217 
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal 17 (b)  -  1.411  -  -  (1.411)  - 
Dividendo mínimo obrigatório - R$ 14,34 por lote mil ações 17 (c)  -  -  -  -  (6.701)  (6.701)
Dividendo adicional proposto 17 (c)  -  -  -  20.105  (20.105)  - 

 467.368  1.839  6.098  20.105  -  495.410 
Pagamento Dividendo adicional proposto 17 (c)  -  -  (2.549)  (20.105)  -  (22.654)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  19.478  19.478 
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal 17 (b)  -  974  -  -  (974)  - 
Dividendo mínimo obrigatório - R$ 9,89 por lote mil ações 17 (c)  -  -  -  -  (4.626)  (4.626)
Dividendo adicional proposto 17 (c)  -  -  -  13.878  (13.878)  - 

 467.368  2.813  3.549  13.878  -  487.608 

-

Catalão, Davinópolis, Campo Alegre, Ipameri e Cristalina, Estado de Goiás, e Paracatu no 

Associado, composto por uma subestação elevadora de 138 kV (da Usina) e duas linhas de 
transmissão de 138 kV, de interesse restrito à central geradora, com 32,5 km de extensão, 

em 7 de novembro de 2001, que vigorará pelo prazo de 35 anos, a partir da data de sua 
assinatura, e que poderá ser prorrogado, com base no próprio contrato de concessão, de 
acordo com a cláusula segunda do referido contrato, mediante cumprimento dos requisitos 

-

pelo Consórcio Grupo de Empresas Associadas Serra do Facão - Consórcio GEFAC. As 

transferência da concessão de geração para a România Participações S.A., anuído pela 
Resolução Autorizativa nº 814, de 14 de fevereiro de 2007. A referida Resolução prevê o 
encaminhamento, por parte das concessionárias envolvidas na operação, do Instrumento 
Particular de Distrato e de Extinção do Consórcio GEFAC, o qual ocorreu em 4 de abril 

Fornecedoras de Serra do Facão – COFAC, para o fornecimento dos serviços de engenharia, 
suprimentos, materiais, equipamentos, transporte, construção e obras civis, montagem, 
testes, comissionamento, treinamento e demais atividades necessárias para a implantação 

Turn Key

da entrada em operação comercial da 1ª unidade geradora. Concomitantemente, a SEFAC 

cada acionista, exceto Alcoa, teria o compromisso de compra da energia remanescente do 

no Ambiente Regulado, de acordo com as regras do leilão foram celebrados com o período 

concessão, permissão ou autorização SEFAC terminar no ano de 2036. De acordo com 

-
tiva concessão assumirá todas as obrigações e direitos previstos nos presentes contratos. 

Após comissionamento dos equipamentos da Subestação de 138 kV, 

Serviços Auxiliares,  turbinas, geradores, e satisfeitas todas as exigências legais, a UHE 

a SEFAC assumiu a operação da UHE Serra do Facão, sendo que a operação dos equipa-
mentos dos grupos geradores, tomada d’água, vertedouro e subestação se fazem a partir 
da sala de controle. A SEFAC estabeleceu um contrato de 03 (três) anos com a empresa 
Energisa Soluções S.A., especializada em operação de UHE’s e Subestações, sendo estes 

obtidos pela SEFAC durante este período, associados às análises internas e externas, bem 
como à expectativa de redução de custos sem impactos na geração, qualidade e seguran-

Caixa e equivalentes de caixa 4  782  22.653 
Títulos e valores mobiliários 7  14.711  - 
Contas a receber - Partes relacionadas 15  7.444  8.000 
Contas a receber - Terceiros 5  21.988  21.108 
Tributos e contribuições sociais 6  5.042  24.775 

 675  524 
Total do ativo circulante  50.642  77.060 

Realizável a longo prazo:
Títulos e valores mobiliários 7  21.839  25.530 
Caução e depósitos vinculados 9  464  1.634 
Tributos e contribuições sociais 6  480  5.974 
Tributos diferidos 8  1.274  1.084 
Imobilizado 10  970.761  971.924 
Intangível 11  19.550  1.527 
Total do ativo não circulante  1.014.368  1.007.673 
TOTAL DO ATIVO  1.065.010  1.084.733 

Fornecedores 12  7.336  6.731 
14  73.710  78.961 

Dividendos declarados 15  4.626  6.701 
Tributos e contribuições sociais 6  1.893  749 
Encargos do consumidor a recolher 13.1  4.298  4.251 

13.2  8.715  8.178 
Provisões 16  5.779  - 
Outros passivos circulantes  408  796 
Total do passivo circulante  106.765  106.367 

14  443.255  476.616 
Provisões 16  27.382  6.340 
Total do passivo não circulante  470.637  482.956 

Capital social 17  467.368  467.368 
Reservas de lucros 17  6.362  7.937 
Dividendo adicional proposto 17  13.878  20.105 
Total do patrimônio líquido  487.608  495.410 

 1.065.010  1.084.733 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 19.478  28.217 
Outros resultados abrangentes  -  - 

 19.478  28.217 
As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Lucro líquido do exercício  19.478  28.217 

provenientes de atividades operacionais:
 Depreciação  24.361  22.470 
 Imposto de renda e contribuição social 20  10.931  14.867 

14  37.922  45.433 
 420  4.968 

 Renda de aplicações financeiras  (4.256)  (8.186)
 Atualização monetária de provisões  217  222 
 Constiuição de provisão para contingências  342  - 
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber  (324)  (5.096)
Tributos e contribuições sociais 6  23.713  21.123 
 Partes relacionadas  -  2.543 

 (151)  17 
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores 12  (5.215)  2.195 
Tributos e contribuições sociais 6  (274)  (1.097)
Encargos do consumidor a recolher 13  584  1.982 
Imposto de renda e contribuição social pagos  (7.544)  (14.096)
Outros passivos  (388)  236 
Caixa gerado pelas atividades operacionais  99.816  115.798 

Cauções, depósitos vinculados  -  69.291 
Aplicações financeiras  (6.764)  - 

 (9.034)  (30.863)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento  (15.798)  38.428 

14  (38.203)  (38.204)
 (38.331)  (45.651)

Pagamentos Cauções  -  (69.291)
Dividendos pagos  (29.355)  (2.033)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  (105.889)  (155.179)

 (21.871)  (953)
4  22.653  23.606 
4  782  22.653 

 (21.871)  (953)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

18  251.327  246.197 

 (28.871)  (6.823)
Pessoal  (1.849)  (1.105)

 (284)  (239)
Programas ambientais  (7.577)  (8.458)
Serviços de terceiros  (5.169)  (5.949)

 (10.036)  (13.415)
(101.362)  (95.807)

Depreciação e amortização  (24.220)  (22.365)
Outros custos  (2.973)  (1.864)

(182.341) (156.025)
 68.986  90.172 

Pessoal  (791)  (839)
Administradores 15  (1.291)  (1.606)

 (39)  (63)
Serviços de terceiros  (1.511)  (1.548)
Depreciação e amortização  (141)  (105)
Outras despesas  (501)  (490)

 (4.274)  (4.651)

Receita financeira  4.278  8.859 
14  (420)  (4.968)
14  (37.922)  (45.807)

Outras despesas financeiras  (239)  (521)
 (34.303)  (42.437)

 30.409  43.084 
Imposto de renda e contribuição social correntes 20  (11.121)  (14.816)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20  190  (51)

 19.478  28.217 
 

R$ 41,68 R$ 60,37 
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Continuação...

de Administração. Os seguros para a fase operacional e responsabilidade civil geral são 
contratados anualmente com período de vigência de 12 meses. Todas as licenças ambientais 
requeridas foram obtidas antes do início da operação da SEFAC. Desde a sua entrada em 
operação, a Companhia despachou a totalidade da energia que foi requerida, de acordo 

apresenta capital circulante líquido negativo de R$56.123 (R$29.307 em 31 de dezembro de 

considera que a geração de caixa oriunda destas receitas operacionais previstas para os 

-

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as In-

funcional e de apresentação. 

Incluem caixa, depósitos bancários à vista e títulos e valores mobiliários resgatáveis a 

a receber: Engloba as contas a receber com suprimento de energia, faturado e não faturado, 

de encerramento das demonstrações contábeis e não excedem o seu valor de mercado. d) 
Caução e depósitos vinculados: Refere-se ao valor depositado como Garantia Financeira 

curso. e) Imobilizado: Está registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da 

o seu valor recuperável. Os custos incorridos na aquisição ou construção do imobilizado 
estão sendo depreciados desde o início das suas operações. Em função do disposto nas 

obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado, quando da fase de construção 
-

-
cessão, esses bens ainda terão valor residual não depreciado. A Administração entende, 

-

para os condicionantes vinculados a Licença de Operação - LO no Ativo Intangível, em 

linear pelo prazo da licença de 4 anos. A contrapartida desta provisão foi na rubrica de 

-
cidos das variações monetárias e dos rendimentos auferidos, e deduzidos da provisão 

-

-
nais ao período incorrido (pro rata temporis) considerando a taxa efetiva das captações dos 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações mo-
netárias incorridas. O passivo para remuneração de funcionários, principalmente relativo 

competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices 

-

entre a Companhia e seus acionistas, contabilizados com base no regime de competência, 
-

com base no regime de competência. l) Tributação e encargos do consumidor a recolher: 
Tais custos são contabilizados na ocorrência de seus fatos geradores respeitando o regime 

-

e aos órgãos da administração direta da União, pela exploração dos recursos hídricos para 

perda de terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na construção de reserva-
-

-

Concessão, a Companhia deve aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua 

março de 2004, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento devem ser realizados do 
 -


 -

Instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Equivale a 0,5% do benefício 
econômico anual auferido pela concessionária, permissionária ou autorizado do Serviço 

de constituir sua receita, para a cobertura do custeio de suas atividades. Para o segmento 
de geração e transmissão (produtores independentes, autoprodutores, concessionários, 

o cálculo se dá a cada data de aniversário da concessão. Os valores estabelecidos em re-

contados a partir dessa data. O Segundo Aditivo do Contrato de Concessão determina que 

-

R$2.405.430 (R$1.392.435 descontado a valor presente, na data do balanço, pela taxa de 
-
-

obrigação inserida no contrato de concessão, paga mensalmente enquanto a concessio-

taxa ou encargo setorial, tal como diversos outros, a exemplo da Compensação Financeira 
pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH. Sobre a contabilização da UBP, segundo 

-
nhia, mantendo o registro desses pagamentos como despesa operacional, na medida em 
que ocorrem os pagamentos mensais. n) Disputas legais: As provisões são constituídas 

recuperável (impairment -

valor em uso. Se houver a contabilização de perda por redução ao valor recuperável, a 

-
-

ceiras. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. q) 

-
-
-

data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou 

-
lecido por meio de norma ou prática de mercado. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os 

-

(inclusive contas a receber de clientes, cauções e depósitos vinculados e contas a receber 
-
-

-
-

evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado perío-

DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem 

no CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a rique-
za criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo 

-
ditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e 
aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no 
momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depre-

outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pesso-
al, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração 
de capitais próprios. s) Demonstração do Fluxo de Caixa: A Companhia optou por apresen-

-

International Accounting Standards Board – IASB publicou ou alterou pro-

feita em períodos subsequentes:  2014: IAS 36 

-

descontinuar o Hedge accounting no caso de novação do contrato de derivativo vinculado 

-

consolidadas, IFRS12 – Divulgação de participações em outras entidades e IAS 27 – De-
-

lidação, divulgação e apresentação de demonstrações separadas para as empresas de 
investimento. IFRIC 21 – Taxas governamentais (nova interpretação) – introduz guia de 
quando reconhecer uma taxa imposta por ente governamental. Aplicáveis em ou a partir de 

IFRS 9 e IFRS 7 sobre data de aplicação mandatória da IFRS 9 e divulgações de transição. 
A Companhia está procedendo sua analise sobre os impactos desses novos pronuncia-

Caixa 334 283
Banco conta movimento 448 188

 - 22.182
 782 22.653

mudança de seu valor de mercado. 

CELESC 1.999 1.752
ELETROPAULO 1.684 1.652

1.628 1.528
COPEL 1.500 1.484
COELBA 1.468 1.362
CELPE 1.015 944
CPFL-PAULISTA 982 944
CELG 946 891

844 258
CEB 793 792

768 713
768 759

RGS 759 747
COELCE 705 687
CELPA 653 737
LIGHT 641 589
AES 629 640
OUTROS 4.206 4.629

21.988 21.108
Em 31 de dezembro de 2013, não havia saldo vencido compondo a carteira de contas a 

Imposto de Renda - IR  18  1.312  1.154  103 
Contribuição Social - CSLL  -  32  517  149 

 -  18  8  132 
PIS  1.064  5.234  1  - 

 4.434  24.121  4  - 
 -  -  152  131 

FGTS  -  -  19  9 
ISS  5  28  22  103 
Outros  1  4  16  122 
Total  5.522  30.749  1.893  749 
Circulante  5.042  24.775  1.893  749 

 480  5.974  -  - 

relacionados ao custo do investimento da Serra do Facão Energia S.A., conforme facultam 
-

Banco Bradesco
FI Ref DI Premium 
Federal

99,56% CDI 
(a)(b) 21.839 25.530

Banco Bradesco
FI Referenciado DI 
Premium 102,31% CDI 14.711  -

36.550 25.530
Circulante 14.711  -

21.839 25.530
Os títulos e valores mobiliários são compostos principalmente de títulos em fundos de 

podendo ser resgatadas a qualquer momento sem perda de rendimento. a) Conta reserva 

deste uma conta reserva com recursos vinculados no valor correspondente ao serviço da 
dívida de três meses, sendo que a movimentação dessa conta somente pode ser realizada 

a realização de saque parcial da Conta Reserva do Serviço da Dívida, limitado ao valor 

no montante de R$1.133, (R$1.059 em 31 de dezembro de 2012) no Banco Bradesco S.A., 
vinculada à garantia do contrato de prestação de serviço de operação e manutenção com 
a Energisa. A aplicação tem estimativa de remuneração de 99,56% da variação do CDI no 
período. Durante todo o prazo do contrato com a Energisa, a Companhia deveria manter em 
favor desta, uma aplicação com recursos vinculados no valor correspondente a 3 parcelas do 
contrato. Considerando que o contrato com a Energisa foi encerrado e, considerando que a 

8. TRIBUTOS DIFERIDOS: A Companhia registrou os tributos e contribuições sociais dife-

considerando o adicional de 10%, e a Contribuição Social constituída à alíquota de 9%.

Imposto de renda:
Diferenças temporárias 3.747  937 3.188  797

937 797
Contribuição social:

Diferenças temporárias 3.747  337 3.188  287
 337  287

Total  1.274  1.084

Seguro garantia CELG  -  1.197 
Depósito caução aluguel imóvel (a)  274  343 
Outros (b)  190  94 

 464  1.634 

CDI e tem vencimento em outubro de 2014 e cheque caução do Aluguel do Imóvel situado 

dezembro de 2012). b) Refere-se à depósitos trabalhistas no valor de R$190 (R$94 em 31 
de dezembro de 2012). 

-

-

Imobilizações em serviço:
Imobilizado administração

10%  156  (55)  101  74 
20%  274  (107)  167  183 

Veículos 20%  37  -  37  - 
Imobilizado operacional-
Edificações, obras, 
benfeitorias, reservas, 
barragens e adutoras e 
terrenos 2%  673.141  (40.855)

 
632.286  626.918 

Veículos 20%  521  (233)  288  303 
10%  299  (9)  290  14 
2,90%  372.817  (35.225) 337.592  344.432 

Total imobilizado em serviço 1.047.245  (76.484) 970.761  971.924 
Apresentamos abaixo a movimentação do imobilizado:

Saldo inicial  971.924  979.049 
Aquisições, líquidas  24.318  15.789 

 (24.248)  (22.323)
Baixas  (747)  - 

 (486)  (591)
Saldo final  970.761  971.924 

novembro de 2013, a Companhia visando o encerramento do contrato com o COFAC (Con-
sórcio Construtor de Serra do Facão) retomou as negociações tendo ocorrido algumas 

momento não foi assinado o termo de encerramento contratual celebrado com o Consórcio 
de Empresas de Fornecedoras de Serra do Facão – COFAC, responsável pelo Contrato 

R$ 497 em dezembro de 2013, valor este negociado para pagamento ao COFAC como 

mencionados principalmente com relação a eventuais pleitos. A Serra do Facão possui ativos 
a integralizar no seu imobilizado proporcionalmente ao percentual de participação de seus 
acionistas. Esses ativos se referem a investimentos realizados pelo Consórcio Grupo de 

em poder dos integrantes do Consórcio GEFAC. 

-

-

Software 20%  440  (227)  213  301 
Intangível Transmissão 2%  1.234  (33)  1.201  1.226 

25% 18.136  -  18.136  - 
Total intangível em serviço 19.810  (260)  19.550  1.527 

os 3.f e 16.
Apresentamos abaixo a movimentação do intangível:

Saldo inicial  1.527  209 
Aquisições 18.136  1.465 

 (113)  (147)
Saldo final  19.550  1.527 

7.336 (R$ 6.731 em 31 de dezembro de 2012) a pagar se refere aos contratos de prestação 
de serviços e fornecimento de materiais do período. 

13.1. Encargos do Consumidor a recolher

Pesquisa e desenvolvimento  3.150  2.418 
 34  37 

Tarifa de uso do sistema de distribuição e geração – TUSDg  639  992 
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 
– CFURH  475  804 
Total  4.298  4.251 

 8.715  8.178 
Total  8.715  8.178 

de R$2.405.430 (R$1.392.435) descontado a valor presente, na data do balanço, pela taxa 

aditivo foi assinado em 23 de maio de 2011. O índice de variação de 12 meses do IPCA 

TJLP + 2,28% a.a.  520.189  520.189 
Pagamento  (203.971)  (127.437)
Juros  200.747  162.825 
Total  516.965  555.577  
Circulante  73.710  78.961  

 443.255  476.616  
-

destinado à implantação da UHE Serra do Facão. O montante total liberado foi de R$520.189. 

-

2015  72.068 
2016  69.343 
2017  66.445 
2018  63.764 
2019  60.747 
2019 a 2027  110.888 

 443.255 

adicionado do montante amortizado do principal superior ou igual a 1,3 vezes. A adminis-
tração entende que em 31 de dezembro, a companhia está alcançando o respectivo índice. 

de dezembro de 2012, os saldos das transações com partes relacionadas são compostos 
como segue:

- -

Alcoa Alumínio S.A.  7.444  1.618  92.169 
 -  467  - 

Camargo Correa Energia S.A.  -  253  - 
 -  2.288  - 

 7.444  4.626  92.169 

- -

Alcoa Alumínio S.A.  8.000  2.344  87.320 
 -  676  - 

Camargo Correa Energia S.A.  -  366  - 
 -  3.315  - 

 8.000  6.701  87.320 

para devedores duvidosos sobre o saldo das contas a receber, considerando não haver 

os conselheiros e diretores. A remuneração paga por serviços de administradores está 
demonstrada a seguir:

Honorários  1.067  1.340 
Encargos Sociais  224  266 

 1.291  1.606 

 11.278  3.152 
 2.939  2.722 

Provisão para Gastos com Licença de Operação (c) 18.136 -
Riscos Trabalhistas (d)  750  466 
Riscos Civeis (e)  58  - 

 33.161  6.340 
Circulante 5.779 -

27.382 6.340
a) A Companhia adotou como prática o reconhecimento da provisão para compensação 

como custo de imobilizado e incluído no processo de unitização dos bens, sendo o valor total 
atualizado do pedido o montante de R$13.416 (R$12.904 em 31 de dezembro de 2012). A 
Companhia, baseada em estudos realizados por seu departamento ambiental concluiu como 
futuro desembolso provável para a liquidação do processo o montante de R$11.278 (R$ 
3.152 em 31 de dezembro de 2012), que corresponde a uma parte do valor total em discus-

relacionados à mortandade de peixes, que somam R$ 8.148 (R$ 7.837 em 31 de dezembro 
de 2012), o valor estimado de futuro desembolso provável para a liquidação dos autos pelos 
assessores legais soma R$ 2.939 (R$ 2.722 em 31 de dezembro de 2012), que em 31 de 
dezembro de 2013. c) Refere-se a provisão dos gastos estimados para atendimento das 

de 2013 e ainda está em andamento. d) Refere-se a provisão para eventual condenação em 
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52.783

Prefeituras Municipais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS

52.806

52.806

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRÃO

52.810

Refere-se a provisão de uma ação de indenização de desapropriação que soma o valor de 
R$ 138 em 31 de dezembro de 2013 com valor para eventual condenação estimado em R$ 

de Goiás, no fórum de Catalão, com o valor da causa atualizado em R$ 29.986 sobre os 
mesmos fatos relativos a mortandade de peixes no reservatório da UHE Serra do Facão. 
O risco dessa ação foi determinado como possível pelos assessores legais da Companhia 

pela administração como possíveis, com base na avaliação dos advogados da empresa 
e de seus consultores legais externos, para as quais não há provisão constituída com os 
valores envolvidos de R$857. 

ações, sendo 377.240.104 ordinárias e 90.127.896 preferenciais, nominativas, sem valor 
nominal. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas Assembleias Gerais. A totalidade 

real) por lote de 1.000 ações. O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2013 

Alcoa Alumínio S.A.  163.455.882  -  163.455.882  34,97 
 47.146.692  -  47.146.692  10,09 

Camargo Corrêa Energia S.A.  25.541.149  -  25.541.149  5,47 
 141.096.381  90.127.896  231.224.277  49,47 
 377.240.104  90.127.896  467.368.000  100,00 

previstos pela Lei das Sociedades Anônimas. c) Dividendos : A proposta de distribuição 
de dividendos efetuada pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela 

social da Companhia. Entretanto, a parcela dos dividendos superior ao dividendo mínimo 
obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se referem as 

dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal, 
conforme demonstrado a seguir: 

Lucro líquido do exercício  19.478  28.217 
Reserva legal (5%)  (974)  (1.411)
Base de cálculo para dividendos  18.504  26.806 
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  4.626  6.701 
Dividendo adicional proposto  13.878  20.105 

R$29.355 a título de dividendos a seus acionistas referente ao lucro integral do exercício de 

18. RECEITA: A seguir, a análise da receita da Companhia no período:

 277.527  262.965 
Receita energia secundária – CCEE  124  9.693 
Outras receitas  849  52 
Total da receita bruta  278.500  272.710 
 Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração 
de resultado do período: 

Receita bruta  278.500  272.710 

PIS  (4.581)  (4.403)

 (21.101)  (20.280)
Pesquisa e desenvolvimento  (1.490)  (1.823)
Outros  (1)  (7)

Receita líquida  251.327  246.197 

dezembro de 2013 e de 2012, a Companhia realizou as seguintes transações que não 
envolveram caixa:

Aquisições de imobilizado financiadas 5.820  - 
Provisão para Gastos com Licença de Operação 18.136 -
Compensações de Pis e Cofins 25.677  24.329 

contribuição social do período pode ser conciliada com o lucro contábil como segue:

Lucro antes dos impostos  30.409  43.084 
Imposto de renda e contribuição social calculados à alíquota 
de 34%  (10.339)  (14.649)
Outros  (592)  (218)
Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no re-
sultado  (10.931)  (14.867)
Imposto de renda e contribuição social correntes  (11.121)  (14.816)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  190  (51)

Ativos financeiros
Recebíveis:

Contas a receber  29.432  29.108 
Cauções e depósitos vinculados  464  1.634 

 29.896  30.742 

Caixa e equivalentes de caixa  782  22.653 
Títulos e valores mobiliários  36.550  25.530 

 37.332  48.183 
Passivos financeiros

Fornecedores  7.336  6.731 
Financiamentos  516.965  555.577 

 524.301  562.308 

-

Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, 

aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais riscos 
de mercado os quais a Companhia está exposta são os seguintes: b.1) Riscos relacionados 
aos títulos e valores mobiliários: A Companhia adota política conservadora de aplicação dos 

dezembro de 2013, a Companhia não adotou o procedimento de contratar instrumentos 

em 31 de dezembro de 2013 reduziria em R$9.583. c) Riscos hidrológicos: De acordo com 

têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores há três meses. 
Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente 

-

22. SEGUROS:A Companhia possui cobertura de seguro para: riscos operacionais, res-
ponsabilidade civil, incluindo empregador e danos morais, multi riscos escritório RJ e GO, 
garantia e riscos diversos. A cobertura de seguros da Companhia está demonstrada con-
forme quadro a seguir:

UHE Serra do Facão S.A. Seguro - Responsabilidade Civil 25.000

UHE Serra do Facão S.A. Seguro - Responsabilidade Civil 20.000

UHE Serra do Facão S.A. Seguro – Risco operacional 572.637

UHE Serra do Facão S.A
-

sarial Escritório RJ 404

UHE Serra do Facão S.A
-

sarial Escritório GO 541
A adequação dos limites de cobertura dos seguros contratados não foi examinada pelos 
auditores independentes. 

2013 foi de R$7.577 (R$8.458 em 31 de dezembro de 2012). O empreendimento está Am-

por 4 anos, e está atendendo as 34 condicionantes referentes à execução dos Programas 

de 2013 foi iniciado o processo de renovação da Licença de Operação – LO, inclusive com 

de 18 a 22 de novembro de 2013 foi realizada e a Serra do Facão está aguardando o posi-

estão relacionados conforme quadro a seguir. Programas Básicos Ambientais: Prog. 01 
-

-

decorrentes deste novo Código. 

foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria em 04 de fevereiro de 2014.

Continuação...

 ODAIR BATISTA CARVALHO

Aos Acionistas e Administradores da Serra do Facão Energia S.A. Catalão – GO 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas 
demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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. 
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

as demonstrações financeiras 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 financeiras. Os procedimentos 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 

relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 

circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 

das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 

apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Direito de outorga ou direito de concessão - Uso do 

Bem Público “UBP” 
registrou o valor da obrigação a pagar do direito de exploração (concessão onerosa), 

Entendemos que o registro da obrigação do UBP deve ser efetuado em contrapartida 
ao ativo intangível (direito de concessão) desde a data da assinatura do contrato de 
concessão (ocorrido em 2001). Consequentemente, em 31 de dezembro de 2013, os 
saldos de obrigações a pagar e do ativo intangível (direito de concessão) estão a menor 
em R$1.392.435 mil e R$1.027.604 mil (em R$1.343.789 mil e R$1.072.444 mil em 2012), 
respectivamente, e o patrimônio líquido e o resultado do exercício estão a maior em 
R$364.831 mil e R$93.487 mil (R$271.345 mil e R$102.550 mil), respectivamente, sem 
considerar os efeitos tributários. Em nossa opinião, exceto pela 

no parágrafo Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Serra do Facão Energia S.A. 
em 31 de dezembro de 2013, 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. Depreciação dos bens do ativo imobilizado destinados à geração de energia 
elétrica no regime de produção independente. 
nº 3.e, os bens do imobilizado da atividade de geração de energia no regime de produção 

os fatos e circunstâncias que estão mencionados na referida nota. À medida que novas 

Demonstração do 
valor adicionado. 

pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração 
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em 
nossa opinião, exceto pelos efeitos da falta do registro da obrigação a pagar do direito 

ressalva sobre as demonstrações financeiras, está adequadamente apresentada, em 
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas 


